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SUIMINĖJA NARKOTIKU “BIZNIERIUS”
ČIKAGA. — Čikagos policijos narkotikų divizijos seržantas' 

lonald Kelly pasiryžo vieną kartą, išvalyti Čikagą nuo narkotikų 
mugelhikų ir “biznierių”. Jis rugsėjo 29 d. “ablavoje” suėmė 
ent 50 tokių narkotikų šmųglerių, kurie naudojo 8-12 metų mo- 
yklų jaunuolius tarpininkais pristatinėti heroiną Čikagos pietų 
usėje esančių mokyklų mokiniams jr taipgi kitiems asmenims.

Suėmimai daugiausiai buvo 
aromf rugsėjo 28 dienos naktį. 
■ rugsėjo 29 anksti iš ryto, kai 
arkotikų “biznieriai kietai 
įiegojo. Prieš tai. Cook apskri
tos prisiekusiųjų teismas jau 
uvo radęs kaltais 22 anksčiau 
sržanto Kelly suimtus narko- 
ikų vartotojuš ir “biznierius”.

Seržanto vadovaujami?, riėsu- 
ugusių bei jaunuolių ir narko- 
kų divizijos detektyvai, apsi- 
inklavę šautuvais ir didžįaįsiais 
alvės kūjais, turėdami teismo 
ddimus, laužė heroino Šmugel- 
inkų duris bei sienas, norėda- 
ū suimti užsibarikadavusius 
arkotikų “didvyrius”..

TRUMPAI IŠ VISUR

Piktos žuvys prie Floridos
KEY WEST, Fla. — Barikuda 

yra žuvis, gyvenanti tik sūriuo
se vandenyse. Jos yra plėšrios 
ir pavojingoji,, ypač didžiosios, 
aptinkamos okeane arti Floridos, 
praneša- AP.

■ ■ ■ 1 '“J?. ./

Mergaičių isterija
- LONDONAS.*— UPI praneša, 
kad, jaunųjų ansamblio Rollers 
Pop koncerto metu pasaulių pu- 

. .. . - J jbliką tiek įsijaudino, kad dau-
Seržantas Kelly pareiškė, kad i gumas, ypač mergaitės, Įpuolė 

arkotikų “biznieriai” ne tik- isteriją. Sąmyšyje apie 300 su
retina mažus mokyklų j aunuo- sižeidė, šešios mergaitės sužeis- 
us _ vartoti Heroiną jr..tapti toS gana sunkiai,-kai kurioms su- 
arkotikų vergaišfliet'jie- juos įlaužyti šonkauliai.Koncertas 
averčia tikromis gyvenimo, at- Hnkart; huvm<.wTtra<iktas; 'Poti- 
latomis.' eita areštavo 5 mėrrinas. Kon-

Priešarabinės 
nuotaikos senate

WASHINGTONAS. — Prieš- 
rabinės nuotaikos senate pa
keitė, sekr. Kisingeriui įtikt
us priešiškus senatorius iiesi- 
riešinti parduoti Saudi Arabi- 
ii gynybos raketas.'Tuo pačiu 
ušvelnėjo ir senatorių ,nusista- 
rmas prieš arabų boikotą. Ara- 
ai verčia Amerikos bendrovės 
tsisakyti prekiauti su Izraeliu, 
uo Amerikos kongresas yra la- 
ai nepatenkintas.
-Prez. Fordas, yra priešingas 
ankcijoms,. tiek raketų’ parda- 
imo, tiek ir boikoto klausimuo- 
j. Esą, Izraelis daugiau nukėn- 
itų jei arabai būtų įpykinti.

ei ja areštavo 5 merginas. Kon
certą baigus, išprotėjusios mer
ginos išvažiuoaritiems Rollers 

muzikantams krito po autobuso 
ratu.

Anglija visą laiką gaminusi rimtus filmus, pradėjo gaminti juokingus krimina
linių Įvykių atsitikimus. Paveiksle matome tariamą inspektorių Clouseau, kurį valdi- ' 
na artistas Peter Sellers. Jis atidžiai seka nusikaltėlius, o kai’ jie pradeda artėti, tai 
viršus užsidengia. ' , ; •

ELTA INFORMUOJA APIE BRAZLNSKUS Castro pranašystės
Prano ir Algirdo Bražinskų odisėjihės kelionės šiuo metu bai

gėsi New Yorke.’ Jie liepos 20 d., Balfo pirm. Marijos Rudienės

MAOi: CETUNGO PALIKTA KINIJA 
STABILIZUOJA POLITIKĄ

Andrei Gromyka tikisi pasirašyti nauja
v . įĮihlsutarti dar prieš mėty pabaigą
Į NEW -YORKAS, N. Y. — Sovietų užsienio ministro An 
į Gromj-kos vakarienė ir pasikalbėjimai iki vidurnakčio ati< 
■ duris pasitarimams naujai Sovietų Sąjungos ir JAV sutarčiai r 
"ti. Sekretorius susitarė su Gromyka, kad penktadienį sov 
užsienio ministras vyks į Washingtona ir tarsis įvairiais 
kliuvusių sutarčių klausimais. Sekretorius Kisingeris ir Gron 

( išaiškino, kad be prezidento jie negali baigti sukliuvusių ruoši 
«sutarčių. Jeigu prezidentas sutiks, tai gali pasirašyti jau sf 
aptariamą strateginių ginklų sutartį.

HAVANA. — Kubos diktato
rius Castro, kalbėdamas sušauk-

Be to, Andrei Gromyka z 
žė prezidentui naujos suta 
projektą. Sovietų valdžia i 
tų susitarti su Amerika dėl 
minių ginklų riboto naudoj 
Sovietų valdžia yra p?°iru< 
daryti dideles koncesijas, 
dar šiais metais abi didžie 
valstybės pasižadėtų nenai 
atominių ginklų. O jeigu 
norėtų juos naudoti, tai 
tiktai pačiuose gyvybiniuose

Prez. Fordo veto
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordas atmetė ir nepasirašė At
stovų Rūmų įstatymo projektą, 
kuriuos buvo skirta 56.5 bilijo
nai dol. darbo, sveikatos, švieti
mo ir šalpos departamentams. 
Minėtame projekte buvo įnašas, 
draudžiąs apmokėti abortus ne
turtingoms moterims, įskiriantį
tas, kurioms gresia mirtis neš- kaluose. Gromyka mano, 
tumo atveju.

Prez. Fordas pareiškė, atme- 
■tęsr, 56.5 bil. dol. projektą:_ “Tai 
rinkimų meto neturįs -atsakomy
bės iždo įstatyminis pavyzdys”.

Šį- prezidento veto kongresas

Komunistai liudys 
JAV teisme

Bostone leidžiamas dienraštis, 
he Christian Science Monitor, 
ayo rugsėjo 16 d. laidoje rašė, 
ad JAV numato pakviesti į šį 
raštą 15 Izraelio piliečių liudi- 
inkais 14-kos nacių, “buvusių 
ovietų Sąjungos piliečių”, bylo- 
e. Jie buvę nacių bend r ad ar
tais antrojo pasaulinio karo 
lėtu. Tai liečią Latvijos, Lietu
os ir Ukrainos buv. gyvento
ms. Nei kviečiamųjų liudininkų 
įei kaltinamųjų pavardės ne- 
kelbiamos. Bylos; būsiančios 
prendžiamos JAV teismuose.

“šeimos teismo”, sprendimas

TEHERAN,' Iranas.—“šeimos 
teismas” nuteisė mirties' baus
mė šešiolikametę Žahre už slap2 
tą susituokimą - su ■ musulmonų 
dvasininku .-40 ’metų amžiąus ša
chu Yadollahem • ir- su juo “ro- 
mansavimą”. <. . • . f,-

‘^Teismas”,’ susidedąs iš jos 
tėvo, dėdės ir dviejų brolių lei
do Zahrei-pasirinkti vieną iš 
trijų: mirti nuo elektros, srovės, 
nuodų arba pervažiavimo auto
mobiliu. Ji pasirinko būti už
mušta automobiliu. Keletą va
landų vėliau Oazvin miestelio 
gyventojai rado dykumoje la
voną mergaitės automobiliu per
važiuotos per krūtinę ir vidu
rius. Dabar valdžios teismas 
teisia “šeimos teismo” narius.

Rodezijos juodžiai nekantrauja 

LONDONAS. — Britanija šau- 
.kia artimiausių dviejų sakaičių 
bėgyje juodųjų afrikiečių ir bal
tųjų Rodezijos gyventojų kon
ferenciją apsvarstyti Rodezijos 
valdžios perleidimą juodiesiems. 
Konferencijos pirmininku siū
lomas Britanijos ambasadorius 
Jungtinėse Valstybėse Ivor Ri
chard. Rodezijos premjeras lan 
Smith prižadėjo prikalbinti val
dančiąją Rodezijos Fronto par
tiją pritarti ko greitesniam val
džios perleidimui juodiesiems.

Idi Ammo gerumas Izraeliui

TEL AVIV. — Izraelio spau
da praneša, kad Uganda grąžino 
Izraeliui dešimtį Izraelio gamy
bos Fouga Magister lakūnams 
apmokyti lėktuvų, o šio mėnesio 
(rugsėjo) Į pradžioje Ugandos 
prezidentas Idi Amin sugrąžino 
Izraeliui savo asmeninį apraus* 
minj lėktuvą Commodore už 

Marlon Brando ir tai, kad Izraelis teikdavęs Ugan- 
laria Schneider nuteisti dviem dai karinę pagalbą, kol 1972 me- 
netatns kalėjimo, bet bausmė tais tarp Izraelio ir Ugandos 
uspenduota.

Baudžia už nešvarius filmus

ROMA. — Filmo “Paskutinis 
ango Paryžiuj” direktorius Ber- 
ardo Bertolucci ir to fihno pa
rmintoj as Alberto Grimaldi 
irarado teisę balsuoti Italijos 
inkimuose per 10 metų už jų 
■agamintą “nešvarų” filmą. Be 
o, Grimaldi ir dvi t© filmo 
‘žvaigždės

trūko santykiai.

Venezuelą. Kuri laiką pasisvečiavę'pas vietinius lietuvius, Bra
žinskai atvyko į New Yorką.
Valiūnai. •' ■■•''■

Algirdas Bražinskas jau susi- į ----
tuokė su Birute Miliauskaite^!. rlinno
gyv. Worcesteryje, Mass. Tai'. 1J'l dbikliljllc Qlvlld. 
vra ju ilgesnio susirašinėjimo i • r . « . »■ ■■ ■- - rinkimų registracijai

Illinois Įstatymais, ateinantį 
antradienį, spalio 5 d., yra pa
skutinė diena Chicagos ir Cobk 
apskrities gyventojams užsire
gistruoti balsavimui lapkričio 2 j 
dienos visuotiniams rinkimams. 
Registracija vyksta . precintu 
(anirlinkių) balsavimų vietose.
. Chicagos Rinkimų Komisio- Amerikos rinkimus, Castro pa- 

nierių apskaičiavimu Chicagojej reiškęs, kad •-Demokratų kandi- 
iki šiol yra dar apie 600,000 ne- Į dato Carterio pozicija Afrikos 
užsiregistravusių balsuoti teisę 
turinčių piliečių. Virš pusantro 
milijono balsuotojų jau užsire
gistravo.

•f88 stipendijos

pasekmė, jos ..tėvams pritariant.
Reuteris duoda žinią iš-. Mas

kvos, kad sovietai, reikalaus 
jiems išduoti Bražinskus. Neiš
davimą laikysią JAV nedraugin
gu aktu.'

Reikalauja grąžinti
2-50.000 dol. ■

kritikavo sekr. KisingerĮ ir vi

ilgesnis pasikalbėjimas su 
zidentu padėtų baigti stra 
nių puolamųjų ginklų suta 
Pasikalbėjimų metu sekreto 
Kisingeris ir Gromyko išaiš] 
ko suvažiavusieji politikai

J uos į savo namus priėmė p. P- j są Ameriką už pastangas suras-
•ti Afrikoje taiką.. Pasak Castro, 
revoliucionieriai Afrikos juodie- svarstys ir stengsis perbalsuoti i daryti. Jeigu Gromyka 
ji nepriima Kisingerio plano, 
nes jie dabar yra geresnėje pa
dėtyje ir tai yra revoliucionierių 
pergalė.

Paklaustas, ar Kubos karei
viai bus. Įvelti Rodezijoje bei 
Pietų - Afrikoje ? Castro atsakė; 
“Tai .buvo svarstoma ir spren- 

.džiama; mes žaidėme tam tikrą 
1 dalį tame žaidime, bet ne mums 

dabar apie tai kalbėti”. !
Prisiminęs prezidentinius

Timsterių unija reikalauja iš 
R. Kleindiensto, buvusio prez. 
Niksono laikais vyriausio proku
roro, grąžinti 250,000 dol. komi
są, kurį jis yra gavęs už nevy
kusiai pravestą draudimo preky
binį susitarimą. Unija dėlei to 
turėjusi 3 mil. dol. nuostolio.

Kleindienst, telefonu kalbė
damas, prisipažino gavęs, minė
tą biznio komisą, bet, esą, jis 
tai pasidalijęs su Vašingtono 
advokatu Tomu Webb.

CHICAGO. — Chicagos 
tyje yra 88 juodžių studentų 
semifinalistų aukštesniosios mo
kyklose stipendijoms už atsižy- 
mėjimus gauti. Tie 88 yra tarp 
1,500 semifinalistų visoje Ame
rikoje, numatytų gauti stipen
dijas pagal programą, kurią 
tvarko National Merit Scholar
ship korporacija. Stipendijas 
nuo $1,000 iki $1,500 gaus apie 
1,500 studentų, kurių gabumus 
ir biografines ir akademines in
formacijas mokyklų principal^ 
pateiks minėtai korporacijai.

Jim Carterio “išpažintis”

sri-

reikalais aiškesnė, lyginant su 
abejingaisiais. Ir jis juokauda
mas sakė: "Įdomaudamiesi pa
stebime, kad Amerikoje nebuvo 
gero prezidento; aš skaičiau, vos 
pusė amerikiečių balsuos lapkri
čio mėnesyje, tad nejaugi jūš 
manote, kad kubiečiai labiau do
misi rinkimais negu patys ame
rikiečiai ??”

rugsėjo 30. pavyktų įtikinti prezidentą
Įstatymų leidėjai laukia prez. i daryti naulaidas, tai tada jis 

Fordo sprendimo užtaisytos rin- ’ kartą turėtų aiškintis su s< 
kiūtinės “bombos” atžvilgiu: at- J tų karo vadais, 
mes’.ar pasirašys viešųjų dar
bų .įstatymą. kuris remia demo-J tų lėktuvo, pajėgiančio šau 
kratų partijos kandidatą Į pre
zidentus Jimmy Carterį. Atsto
vų Rūmų daugumos lyderis T. 
P. O’ Neil sako, kad kongresas 
sėdės neveikdamas^ leis laiką 
pokalbiais, laukdamas preziden
to sprendimo.

Vienkart prez. Fordas pasira
šė įstatymą, kuriuo remiantis 
bus išmokama žuvusių tarnybo-' bai žemai skrendaančiais lė 
je policininkų, ugniagesių, ka- vais šias raketas naudoti So\ 
Įėjimų ir uostų sargų našlėms 
bei artimiesiems kurios žuvu- ♦ 
sis savo uždarbiu išlaikė.

Teisingumo departamento ap
skaičiavimais, tas įstatymas 
Amerikos iždui kaštuos į metus 
19;3 mil., dol. Pereitais 1975 m. 
tarnybos metu žuvo ar buvo nu-1 pasitarimuose dalyvaus prezi 
žudyti'126 policininkai; gi šių į to Fordo patarėjai. Atrodo,

Nesusitarimai eina dėl s<

’ kanuoles pirmyn ir atgal. A 
rikiečiai yra įsitikinę, kad : 
lėktuvos yra pavojingas, ne: 
statytas ne vien gynimosi • 
lams. Sovietų valdžia reikalz 
kai amerikiečiai tuojau sus 
dytų amerikiečių vadir 
Cruise raketą. Rusai žino, 
amerikiečiai turi priemones

vais šias raketas naudoti Sov 
S-gos puolimui. Rusai nori, 
šios raketos gamyba būtu 
stabdyta.

Ketvirtadienio vakarą 
myka išvyksta Į Washing! 
kad penktadienį galėtų pas 
tyti su prezidentu Fordu, ši

metų pirmaisiais 4 men. ■— 49.

Kas kiek gavo aukų Paskutinis aztekų

$1,000,000,000 paštui
WASHINGTONAS. — Sena

tas patvirtino $865.3 milijonų 
papildomų paskyrimų bilių, įs
kaitant $500 milijonų subsidijos 
Paštų Tarnybai. Už papildomą

i subsidiją paštui balsavo 63 se
natoriai, prieš 14. .? ‘

Iš likusios sumos $200 milijo
nų paskirta Teton Dam užtvan
kos Idaho, katastropos pada
rytiems nuostoliams ir $18 mi
lijonų taifūno Pamela padary
tiems nuostoliams Guam saloje.

Biliuje įrašytoji $500 milijo
nų suma paštui yra pirmoji da
lis autorizuotos bilijono dolerių 
subsidijos Pašto Tarnybai už 
einamųjų fiskalinių metų pa- 
baigą Jr ateinančius .1977 fraką- karnai skraidęs Coca-Cola ir

PLAINS, Ga. — Demokratų 
kandidatas į prezidentus Jimmy 
Carter pasakė, kad prezidentas 
Fordas savo rinkimų kampaniją 
vedąs “slaptai”, o jis — Carter 
— “atvirai” ir papasakojo, kad 
jam esant Georgijos guberna
torių Anglija ir Izraelis apmo
kėję kai kurias jo kelionės į už
jūrius. Be to prisipažino nemo-

rinkimų kampanijai
WASHINGTONAS. ■■ — Darbo, 

biznio, medicinos, įpieno pramo
nės ir kitokių specialių interesų 
grupės šiais metais iki šiol yra | 
suaukoję $10 milijonų dovanų 
kongresinių rinkimų reikalams. 
Stambiausias kontribucijos ga
vę senatoriai Vance Hartke (D., 
Ind.), John V. Tunney (D„ 
Cal.), Harrison A. William 4D., 
N. J.) ir Hubert H. Humphrey 
(D., Minn.).

Hartke gavo $176,000, Wil
liams $146,949, H. Humphrey 
^128,385, Tunney $127,716.

imperatorius
ICHCATEOPAN.—Prieš 27 m. 

Meksikoje, Ichcateopan vietovė
je, archeologės Eulalia Guzman 
rastas sarofagas su jame palai
dotu kadaise žmogumi, priklau
so .paskutiniam indėnų aztekų 
genties imperatoriui Cuauhtrė- 
moc..

Imperatoriaus pusiau sukal
kėję lavonas- kristaliniame gra
be .iki šiol buvo laikomas Santa 
Marią de la Asuncion bažnyčio
je. Ret dabar, po 27 metų ji 
radus, vėl grąžinamas į radimo 
vietą Ichcateopan, į buvusią vy
riausią aztekų šventyklą, kur 
yra įrengtas šventyklos alto
rius, papuoštas aztekų vėliava.

ir Gromyko bus ne vienas.
TOKIJO. Japonija. — Js 

R. Schlesingeris. praleidęs ii 
nj laiką Mao Cetungo palik 
Kinijoje, tvirtina, kad dab 
nės Kinijos politika jau sta 
zavosi. Premjeras Hua 1 
fengas turi vyriausybės v 
les. nėra pagrindo manyti, 
dabartinėje Kinijoje gali 
politinių pakaitų. Kelis si 
tęs buvo pranašaujama, kad 
Cetungui mirus Kinijoje 
būti sukilimų ir perversmų, 
dabar aiškėja, kad Mao Ce 
go palikti žmonės pajėgė sta 
zuotis. Jie paliko buvusio 
tijos pirmininko žmoną kai 
te, bet tuo pačių metu jie i 
ėmė žiaurių priemonių demo 
tinės tendencijos komunist 
likviduoti.

Jiniūš metus;' .Lockheed lėktuvais.

LIETUVIŲ TELEVIZIJA
SEKMADIENIO PARODOJE ,

Pranešama, kad Šį sekmadiėnį |
Navy Pier ruošiamame tautybių paveikslais, kuriuose dalyvauja 
festivalyje, spalio 3 diėną, da- ^Robert Kungsman. T. Siutas ir 
lyvaus ir. Lietuvių Televizija su- Al Vaitos.

Saulėtas
Saulė teka 6:46, leidžiasi 6



JAV Įfffeadėtfto rinkimai ir saugumas '
y^ftrrVtaru srt's&i įspūdžiai Vakarą Europoje

Rašo S. B.

BALTU DEBESŲ

KAZYS KARUŽA

nės J.A.V-bėms aštrias su ulti-

supranla-

gali 
išs- 
sie 
Bet

suse aps ginklavimo srityse. Tą- 
tikslą pasiekus, Sov. Sąjunga .

valstybių sienos 
. eainios susitar mu 
išgrobta vaistvbiu 
eičiant ir jėga.

> to nepadarė dėl "ideali- 
detantės sąžiningo vvkdv 

vietoje Fordo preziden 
e kadencijoje būtų buvęs' 
lasai prez. Kennedy, jis 

i)ūtų pareikalavęs įrašyti 
cklaracijoje minėtus žo- 
"išskyrus užgrobtų vals-

Tuojau paruošė pusryčius ir labai artimai pasikal
bėjome-, nes esame iš vieno kampo, kur turėjome bendrų 
pažįstamų Vilkaviškyje. Kalba kalbą vijo, bet labai gala, 
kad ponas Laukaitis sunkiai serga. Ponia labai judri, su

- i ja aplėkėme visą Dachau stovyklą, kur prieš karą ir karo 
‘metu SS daliniai kankino ir žudė nekaltus politinius ir 
■ religijos nepageidaujamus žmones. Ponia Laukaitienė pa- 
i kvietė kaimyną, kuris mane ir ją nuvežė j Dachau stovyk
lą. Plačiai ir nuosekliai apžiūrinėjau.
DACHAU KZ — PAMINKINĖS VIETOS MUZIEJUS

Muziejus buvo įrengtas tarptautinio Dachaū komi
teto su Bavarijos valstybės pagalba.

Juoda lenta sienoje parodo svarbiausius vidurinės 
Europos IU-Reicho koncentracijos lagerius. Dachau 

{stovykloje buvo beveik visų . tautų kalinių. Skirtingi 
; kraštai simbolizavo valstybių ženklais arba buvo iška
bintos vėliavos.

Fordas, jei būtų išrinktas pre
zidentu, tokių notų slegiamas, I 
dar labiau nuolaidžiautų Sov.Į 
sąjungai, nes jis ir be stiprių 
os notų, jai nuolaidžiauja.

Dabar gal ger a u
ne, kokio naujo prezidento 
mums reikia ir kad ginkiuotis; 
reikia tuojau iš visų jėgų.

Iš spaudos žinome, kad prez. 
Fordas nepadarė jokių lemian-j 
eių žygių, kad Sov. Sąjunga nu
stotų skleisti minėtus pavojin-J 
pis spindulius į J. A. V-bių at-Į

Vokietijos kanclerio Hitlerio Fr naciy vado Himmlerio įsakymu Dachau sto
vykloje buvo pastatytos kelios krosnys žmonėms deginti. Paveiksle matome vieną 
tokiy krosnly. 1

Sov. Sąjunga per naujo -bū’^ 
dekiai-acijoje para- simo prezidento visą preziden-i

šyla, r. rd valstybių sienos gaili ta vinių darys milžiniškas pas- 
būti keičiamos tik susitarimu hangas pralenkti J. A. V-bes vi- 
(ne j,sa). Prezidentas Fordas, 
jei ja . uūtų labai, nuoširdžiai 
rūpi s Sov. Sąjungos užgrob
tų va .ybių žmon ų laisvės tro 
skini • jis laiku būtų reikala
vęs, ka i toje deklaracijoje būtų 
Įrašyto: 
būt: 
kyras 
nas 
fcord 
škos’ 
m j. . 

tu SK 
nužuv. 
tikiu, 
toje ( 
džius.
lybių s ertas keičiant ir jėga”, 
nes jis, Kennedy, buvo drąsus, 
savarankiškas, labai vertingas i 
prezidentas, Sov. Sąjungai ne
nuolaidžiavo. Tas Kennedy mie 
lai būtų priėmęs Solženiciną 
lies .s jo — tiesioginio šaltinic 
būtų norėjęs sužinoti labai ver 
tingas ir tikras žinias apie Sov. 
Sąjungos despotizmą. Prez. For 
das Soiženicino nepriėmė, nes 
nenorėjo užrūstinti Brežnevo. 
Kennedy, jei būtų buvęs prezi
dentą Fordo vietoje, jokiu bu- 
du reJūtų pašalinęs gynybos se 
Pretoriaus Schlesingerio už jo 
patriotišką ryžtą stipriai ap- 
ginkmoti J- A. V-bių kariuome
nę. Bet Fordas dėl didelės į jį 
kissi igerio įtakos — nesavaran 
kiš. m pašalino visų nustebi
mai S iriesingerį.

Šiame neramiame atominiai 
nre amžiuje, būsimai preziden
to kadencijai, mums i_____
jgas drąsus, didelis patriotas, ap t 
dairus, savarankiškas preziden ^ -bėms ir visam lafsva-
tas. kuris valstybės reikalus stapaTn Pas&uliui. 
lytų aukščiau už savo asmeniš
kas reikalus, nors jam ir būtų tai — Cartėris ir Fordas rūpes- 
pavnjus — pakartotinai neiš- tingai rengiasi kovai dėl prezi-; Tautų narė, bet nebuvo pasiulV- 
nnkimis prezidentu. Tokių žmo dento posto. Pfež. Fordas, pri-! ta ją išmesti iš J. T-tų Ūatių 
nių y~a mažai, bet jų yra. Rei- imdamas respublikonų partijos |skaičaus. Kuba — jos diktato- 
kia ži‘.rėti ne į žmogaus-gražius, nominaciją prezidento parei- rius Castro Maskvoje pareiškė, 
bet tuščius žodžius, pažadus, goms, pasakė kovingą kalbą, kad jis mielai savo karine jėga- 
bet į realius darbus. kurioje kvietė demokratų par- darys ir kitur karines avantiū-

;tovybę Maskvoje. Jei tais spin- tijos kandidatą Carterį deba- 
žalojama tuoti padus- svarbiausius vais

ios atstovybės tarnautojų svei- tybės reikalus, kad krašto gy
vata, tai gali ateiti laikas, kad ventojai pastebėtų, kuris yra ge 
liekas nebesutiks toje atstovvJ riausiai informuotas ir galės ge

luliais ir toliau bus

liekas nebesutiks toje atstovy 
>ėje tarnauti. Jei Fordo vietoje 
jutų nužudytasai prez. Kenne
dy, tai jis, be abejo, duotų Krem 
Jui ultmatumą tuojau liautis 
tuos spindulius siųsti į. Ameri-

riau spręsti administracijos 
problemas. Prez. Fordas jau pa 
skelbė debatuoti 7 punktus, į 
kuriuos neįeina užsienio politi
kos ir Amerikos saugumo, gink. Uv>3 VAUll Ud O1UOU X, iAAAlVA J i _ 7

kės atstovybę ir isęėtiį kad prie. lavimosi klausnjiai,ries jie jo re 
šingu atveju bus nutraukti dip- korduose-yru silpni^lyg nustuin 
lomatiniai santykiai"’ su juo. ti j šah-todtui prezidentaujant, 
Kremliui tokio Įspėjimo užtek- komunistų buvo visai užgrobta 
tų ir jis išpildytu tą ūltimatu- jKambodija ir \ietnamas. Nebu 
mą, nes jis jokiu būdu tfeafsi-ivo energingai pašiprėšmta Ku- 
žadėtu savo šnipų lizdų savo bos kariuomenei užgrobiant An 
atstovybėse, nerizikuotų hebė- golą — nebuvo jos patriotams 
gauti J. A. V-bių javų ir kitko pasiųsti ginklai iš\yti kubiečių 
savo atkutimui. Prezidentas karius. Kuba pati buvo Is pani-Į 
daug ką gali nulemti savo kraš-ljos užgrobta, iš kurios Amerika 
to labui, tik reikia, kad būtų iš- j laike jos su Ispanija karo afė- 
rinktas geras prezidentas, ypač nie Kubą ir jai davė nepriklau- 

reikalin- j šiame atominiame amžiuje, kai somybę. Nežiūrint Į tai, Kuba 
įSov. Sąjunga jau labai pavojin-ipati su Kremliaus palaminimu, 

I pasidarė ir Amerikos priešinim 
kė (vietoje dėkingumo Ameri-

Pagrindinis eksponatų punktas prasideda dokumen
tais,. vadinamais — ‘‘Valdžios užgrobimas” 1933 m. vasa
rio 3 d., po to seka priemonės. Parodoma Dachau kon
centracijos lagerio pradžia (1933 m. kovo 22 d.) Toliau 
rodoma kaliniai ir jų kategorijoSį lagerio gyvenimas, 
bausmės, darbas, perkėlimas į kitus koncentracijos la
gerius. - - i ‘ U -

SS dokumentai ir nuotraukos veda į parodą: “Da- 
paliesti rikos laisvei garantuoti sekau- chau _ aukštoji SS mokykla koncentracijos lageriuose’’.

Svarbi vieta skirta žydų persekiojimui III-me -Rei-
. J - - - ;
- • Kalinių ligos ir mediciniški, eksperimentai :ųŽbaų^ia.

ras — “išlaisrinimus”. Lengva; šio ir rekreacijos vietoves ir is- 
jam tai Įvykdyti, nes demokra-j torinės vertės paminklus; tam'
tiniu kraštu valdovai savo atei- reikalui jis paprašė Kongreso 
ties nelaimei neenergingi, neap 1.5 biKjbnų dolerių. Tokia do- 

i saugumo 
neprisidės. Tokiam svarbiam at

dairūs — silpniną dabartį atei-Įvana prie' Amerikos 
ties pavojui. |i
/Ir Helsinkio deklaraciją for- žymėjimui reikia paskirti kariš

muojant prez. Fordas nepadarė ką dovaną ir daug didesnę Ame

žadėtu savo šnipų lizdų

Abu prezidentiniai kandida-
Rodos Kuba yra’ Jungtiniu

" \ v I \ G S X I. O A

VIEN X vriPRIUSK tUAilH »\ H 
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CURINTl DIDELES ATSARGAS.

pageidaujamų žygių ]
Sov. Sąjungos užgrobtų valsty- čiam šimtmečiui — milžiniškai, 
bių išliuosaviino klausimų. >li-l. 
nėjau, kad prez. Fordas pašali- 
nd gynybos ' sekretorių Schle-ji... __ „
singeri už tai, kad jis darė ėher gal neužilgo šmdgš Amerikai pirmąją parodos dali, 
gingus žygius apginkluoti Anie 
rikos karines jėgas. Fordas tam

tai priešihgas,^taupy^mak Vai-Uotai įjarkąt, i^et Amerikos ka- merose baigdavosi ir> kiti, jėjus-krematoriūmas-barakas 
Toliau yra parodoma nacių suplanuota Europos žydų 
deportacija į sunaikinimo lagerius R-ytuoše “žydų klausi 
tad iššprehdimas”. “Da'chau ir. kitų lagerių išlaisvini- 
taas” užbaigia parodą. 3 ' - V U ■.?; jc

Muziejus negali pilnai visko pa'saizduoti. Tai tik 
, bandymas su turimų žinių pagalba duoti objektyvų Da
chau ir kitų koncentracini^ štdyyklų VčdZdąU-UU '

LAGERIO PLANAS " /

1933 ta. kovo 22 d. buvo įsteigtas -pirmas., vokiečių 
koncentracijos lageris, nuošaliame ginklų fabrike- prie 
Dachau. -

Politiniai priešai žydai, dvasininkai ir' nacionalso
cialistinės valstybės "nepageidaujamas elementas” turė
jo būti izoliuoti.

1937 m. paaiškėjo, kad 5000 žmonių planuotas lage
ris buvo mažas. Suimtieji turėjo statyti didesnį lageri 
kuris. 1938 m. buvo užbaigtas. Nuo 1933-1945 m. lagerio 
■raštinės turimomis žiniomis, buVo ūžregisthiota virš 
206,000 kalinių. Bė to, nežmotaas yra kalinių skaičius, 
kurie perėjo per Dachau stovyklą. -!) Iš abiejų pusių la
gerio gatvės, kalinių apsodintos topoliais, stovi 15 gy
venamųjų barakų-, 2) ligoninės pastatai, kaulinas ir dar
bo baritkaš. Ki'ėkViėftaiš 'gyvtaiataaš barakas turi 4 Ša
tės. Kiekvienoje salėje buvo darbo ir miegamasis. Dvie
jose salėse yra vieta praustis ir tualetui. Kiekvienoje sa
lėje buvo patalpinti 52 kaliniai, t. y. 208 kiekviename ^ba
rake. . .j

apginkluoti Amerikos kariuo-, , i . .
menę, kuri yra viso laisvojo po che (Vokietijoje).
šaulio viltis > Kai Sov. Sąjunga •

savo baisiais perviršijančiais 
ginklais, tai tuoniet tamrikos karines jėgas. Fordas tam! ginklais, tai fučrhfet tam turės Vidurinis pastatas’•• arttra dalis. Sušaudymai ‘ In- 

Sdilesingerio žygui buvo griež- pasipriešinti.aie prez. Fordo siūįvalidų transportai”, kurie iš'Karthėim piliės dujų ka-

stybės lėšas. Bet ne kariniams rinė jėga, 
reikalams prez. Fordas hetaupb} <, . _ - . . , .■ ‘ * | Jei Amerikos kariuomene lai

. . -įku nebus gerai apginkluota, tai
tais minėtais parkais pašinau- 

. dos ne jos žmonės, bet šio kfa- 
. p. . ;što eventualūs užgrobėjai, nacionalmus parkus,!

Mmfnc tnnrfnnoc «ntl_ • (BUS daugiau)

lėšų — pasiūlė kaip J. A. V-bių 
200 metų jubiliejinę dovaną atei5 ^ 
'riaMiSo'mš amerikiečių kartoms - 
padvigubinti Amerikos miestų’r 
parkus, iiauiuuaurrus' pa.rM.us, i 
laukines gamtos sąugones,.poil-

mėgiainiausias konjakas 
Marteli.

Plečiantis trečiojo Reicho jėgai Europoje, iš užimtų 
kristų, be sustojimo, traukė kalinių tranpsortai į ZDa- 
chau. Lageris buvo perpildytas, kiekviename barake. tu
rėjo tilpti 1600 kalinių. Iš abiejų pusių lagerio ^ gatvės 
sunumeruoti barakų pamatai rodo, kad dėl netinkataos 
statybos buvo nugriauti ankstyvesni kalinių barakii.

r*

3) Kiekvieną rytą ir vakarą, nežiūrint blogo Oro, 
visi kaliniai turėdavo patikrinimo aikštėje prisistatyti. 
Jei kuriam pavykdavo pabėgti, tada .patikrinimas tęsda
vosi visiems mažiausia visą naktį ir kitos dienos pusę.

4) Lageris turėjo vieną centrinį išėjimą. “Darbas 
teikia džiaugsmą” — buvd užrašas viduryje vartų.

Dešinėje ir kairėje buvo SS sargybos būstinės jr la
gerio administracijos kambariai.

5) Ūkio pastatuose (dabai* muziejus) buvo, virtuvė, 
skalbykla, drabužių ir daiktų kamera ir, vadinama “pir
tis”, naudojama SS bausmėms vykdyti.

6) Lagerio dešinėje pusėje buvo priežiūros barakai.
Po 1939 m., smarkiai paplitus ligotas ir epidemijai, 

ligoninę reikėjo padidinti — nuo 2 — 12 barakų.
Pentktame bloke dr. Rasch'er vykdė jo primestas 

bausmes, kur su bejėgiais kaliniais buvo daromi užšal
dymo bandymai • >. , j. D J ' •

Maliarijos skyriuje presfesorius Schilling sukeldavo 
dirbtinai maharijoe ligą. A

Bfe tų, mirtimi besibaigiančių bataiytaų,. būvo ir 
biocheminiai bandymai.

(Bus daugiau)
MAUllftMOt. CHICAGO A IUL — Friday, Očf^r 1, 1976
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4-PIECE
WEST BEND
CANISTER SET
Beautifully decorated with mush
room motif. Seamless aluminum for 
easy cleaning. Durable poly
propylene covers.

Pasiteirauk Midland taupymo bendrovėje trim specialiais patarnavimais:

DVIGUBŲ SĄSKAITŲ NEMOKAMAS PATIKRINIMAS

6 PC STEAK 
KNIFE SET

Rosewood handles, stainless 
steel. Serrated edge blades. In 
walnut finished storage holder.

COMPACT DIGITAL 
ALARM CLOCK
Always easy to read as numbers flip over 
instantly. Features large, white num
bers on black background— _ 
illuminated for night 
use. 24 hour alarm. Pre
cision synchronous 
motor. Smart distinctive 
cabinet. Size: 5%" x 2W 
x 3%" .

WEST BEND
2 QT. SLOW-COOKER

Ideal for soups, chili, stews, baked beans—low 
heat base transfers heat to pot slowly.

All Gifts on Display and Available at All 3 Locations be made for gifts3 1 gift per family. Offer lasts while supplies last.

10 PC CLEAVER
W & CUTLERY SET

- 8 stainless steel kitchen 
' j knives in assorted sizes

* ’ and types, plus pot fork 
and-cleaver. Genuine, long 
lasting Rosewood handles.

Midland Savings 
celebrates the

DEPOSIT $300
Or More And Take Your Choice Of One Of These Gifts

WEST BEND 
COOKIE & BAKE PAN 

Perfect for cookies, pastry. Seamless aluminum, no stick surface* 15’4" X 10’4" X1" ■ ”

WEST BEND 
BAKE ’N’ ROAST PAN 

Even.heating aluminum, no stick surface. Practical size 
9%" x13''x2" '

SWEEPSTAKES t

■ 2657 West

GIFTS
FOR OPENING NEW ACCOUNTS OR ADDING 
TO YOUR PRESENT ACCOUNT
while your savings earn Chicagoland’s Highest Level Interest Rate*

And Take Your Choice Of One Of These Gifts

WEST BEND
BAKE ’N’ BROILER PAN

Bakes, broils, roasts, cools. Chrome plated broiling rack 
inverts. No stick surface 91#' x 13" x 2'r

ARISTO-MAT 
CUTTING 

BOARD
Ideal.for handy over the 

I sink use. Virtually unbreak
able plastic with looks, 

feel of wood. Completely 
washable;'dries in seconds. 

-Food won’t stain, odors can’t 
transfer between foods. 

Comes with vinyl clad handle 12" x 13".

DEPOSIT $5000
Or More And Take Your Choice Of One Of These Gifts

I Oksas kritikuoja 
nuomos mokesčius
Casi Oksas, kandidatas j Cook 

apskrities rekorderius, išpeikė 
Tullv rariūlyt’’ reassessmento 
(mokesčių paskirstymo) planą 
kaip “a«sessmento s {’i'ngimą, 

J kaip šališką ir diskriminuojjpi- 
; tj”. Cksas klausia, “Kodėl sa- 
j vininkas aukšto liuksusinio kon- 
dominiumo gauna mokesčio su
mažinimą, kai buto nuominin
kas senesnėje apylinkėje 8 ar 
10 aukštų pastate turi pakelti 
dar padidinto, mokesčio naštą”? 
Daugelis nuomininkų senesniuo
se apartmentiniuose pastatuo
se yra senesnio amžiaus pilie
čiai, gyvenantieji iš ribotų pa
jamų, kurie mažiausiai teišgali 
mokėti dar ekstra mokestį. Ase
sorius apgaudinėja publiką aiš
kindamas, 'kad papildomą real 
estate mokesni už apartmentinj 
pastatą, turintį daugiau kaip še
šis vienetus turės mokėti pats 
pastato savininkas (landlordas). 
Real estate mokestis yra už ope
racines išlaidas, visuomet įskai
tomas į nuomą.

Kadangi daugelis politikierių 
pirkosi aukštų kainų kondomi- 
niunus išilgai Lake Shore Drive, 
ši skema numažinti jų real 
estate assessments nuo 2% iki 
16% rinkos .kainos rodo favori- 
zavimą aukščiausios klasės eli
to. Rezultate kai kuriems atrink
tiesiems mokant mažesnius mo
kesčius riša mokesčių našta bū
na paskirstomą didesnę tos naš
tos dalį saverčiant apartmenti- 
nių pastatų nuomininkams.

Be to, siūlomasis reassessmen- 
tas (paskirstymas) yra baisiai 
šališkas. Pagal tą skemą, nuo
mininkas nuomojantis apartmen- 
tą septynių vienetų pastate, tu
ri pakelti dvigubą real estate 
mokesčių reikalavimą (33% iki 
16%) lyginant su apartmentų 
šešių vienetų pastate. Kokia lo
gika ir žmoniškumas buvo pa
naudota nustatant tokias nor
mas ?

“Tully planas yra politinis 
planas gauti balsus atrinktosios 
■mokesčių mokėtojų grupės ti
kint, kad nubaustieji papildo
mais mokesčiais nepastebės kas 
yra daroma?” pareiškė Oksas. 
Pagrinde visa tai yra suktas 
manevras imti iš beturčių ir duo
ti turtingiesiems”.

Toliau Oksas dar pasakė, kad 
“visokia mokesčių sistema, ku
rios dauguma nesuprato ir dėl
to nepriėmė, yra iš pagrindų ne
sąžininga. Nuolatinis asesmen- 
tų kaitaliojimas politiniais tiks
lais sukels publikos neapykan
tą tos srities pareigūnams”.

Ilgiausių metų
Tony ir Emmai Petraičiams!
Rugsėjo dvidešimt penkta die

na artinosi, tain pat ir Lietuvių 
Bendrovių Lycros banketas Ridge 
Country klube. Sūnus buvo, .iš
vykęs i Californiin darbo reika
lais ir nebuvom tikri ar du ar 
keturius bilietus iŠ pono Gry
bausko užsakvti. Tuo pat laiku 
gavome kvietimą iš ponu Tony 
ir Emma Petraičiu iš Willow 
Springs dalyvauti jų dvidešimt 
penkių metu sėkmingo vedybi
nio gyvenimo sukaktuvėse tą 
patį vakara. Petraičiai yra mū
sų geri bičiuliai per daugeli’ me
tų ir geri nam'ieniečiąi.i Dėlto 
nutarėme vykti j ju naują ir 
puošnia rezidenciją. Tai mes it 
mūsų sūnus su marčia'nuvyksi 
me, rasdami daug kitų svečių, 
ir visi palinkėjome ilgiausių me
tų. ilgiausiu!

Prie gardžių gėrimų ir ska
nių valgių visi dalyviai linksmai 
vakarą praleido. Tarpe dalyvių 
linksminosi Al ir ponia Brazis, 
Ona Skever ir Bruno Skever, 
Kazimieras ir ponia Baltramai- 
čiai, ponai ir ponios Lois Bra
den. Elmer Braden. G. Bowman,

3 LOCATIO
THE MID

net ir tuo atveju, kaip laikote savo santaupas paprastose taupymo sąskaitose Jūs ga
lite savo sąskaitas patikrinti Madison Bank & Trust Co.

^ PENSIJŲ PLANAS MOKESČIAMS TAUPYTI
Jeigu į ūsų bendrovė neturi Pensijų Plano, leiskite mums išdėstyti kaip lengva ir pel
ninga sudaryti jūsų pačiu planą.

•PROGRAMA PATIEMS PADĖTI
jūsų Socialinės Apdraudos mokesčius. Jūsų čekis kiekvieną mėnesį gali būti auto
matiškai pridėtas prie jūsų sąskaitos. Dings rūpesčiai, kad čekis gali prapulti. Su
taupysite laiką ir bėdas čekiui depozituoti arba iškeisti. /■

TAIP PAT DUODAME
American Express Travelers Cheks.

Turime pinigu naujiems, dabar esamiems arba pagal pageidavimą statomiems na
mams. ‘ , *
Prieš mėnesio 10 padėti pinigai neša dividendus nuo pirmos menesio dienos Divi- 

> dendai pr i s kai tom i kasdien o išmokami mėty ketvirčiais.

FREE SOUVENIR GIFTS • FREE REFRESHMENTS
At All Offices During GRAND OPENING Celebration

-------------- r

00SI 00
4th thru 13th PRIZE—$25.00 Midland Saving Accounts

I • w

HeWUS“'1*' ’1 ■-■r

. ‘fjst PRIZE—19” Zenith Color TV Set

nd PRIZE—$100.00 Midland Saving Account 

@rd PRIZE—$50.00 Midland Saving Account

%

£

$5000

few »Ml «
Si®

& LOAN
8929 S. Harlem, Bridgeview * 

598-9400
Mon/Tues 9-4 30
Thurs/Frt9-8
Sat 9-1
Wed. Walk Up Window 9-3 '

i SAVINGS
ASSOCIATION

4040 Archer Ave. 
254-4470

Mon/Tues/Fri 9-4:30
Thurs 9-8 -
Sat 9-1
Wed Closed ^

2657 West 69th Street 
925-7400 

Mon/Tues. 10—5 
ThursJFri. 10—8 
Sat. 9—2 
Wed, Closed

MfMBFR

FSLIC
t laa* hwirwC*?

Ve»j» Uw*w to *40.000

H. Mlynski, Peter Kitt ir Pattie, 
A. Kuduliai, J. Makutėnai, Ag
nes Alexander, Tautinių Kapi
nių direktorius Misevičius ir 
daug kitų.

Dabar velijama jiems, kad su
lauktų deimantinių sukaktuvių.
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Prašo leisti Bražinskams pasilikti 
Amerikoje

Amerikos Lietuvių Taryba, apsvarsčiusi Amerikon 
atvažiavusių Prano ir Algirdo Bražinskų teisinę būklę, 
praeitą trečiadienį pasiuntė prezidentui Fordui telegra
mą, prašydama administraciją suteikti abiem Bražins
kams politinių tremtinių teises ir leisti jiems pastoviai 
apsigyventi Amerikoje. Alto informacijos vedėjas kun. 
J. Prunskis pranešė, kad telegramą pasirašęs Alto vice
prezidentas Teodoras Blinstrubas, nes ALTo pirminin
kas Dr. Kazys Bobelis dar negrįžo iš atostogų.

Pirmame šios dienos Naujienų puslapyje spausdina
me ELTOs paruoštą pranešimą, kuriame sakoma, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasiryžusi reikalauti jai atiduoti 
Bražinskus. Britų Reuteris patyrė, kad sovietų valdžia 
skaitytų Bražinskų neišdavimą nedraugingu aktu. So
vietų propagandos mašinerija iš anksto paruošia dirvą. 
Jeigu prezidento Fordo administracija neatiduotų Bra
žinskų Maskvos budeliams, tai Amerika tapsianti nenau
dinga Maskvai. Maskva negali dovanoti nei vienam, drį
susiam suabejoti jų autoritetu. Ji išleido milijonus Turki
joje, kai ruošė bylas Bražinskams, bet pralaimėjo.

Turkų teisėjas -paklausė sovietų atsiųstą turkų teisės 
specialistą, ar Lietuva buvo- Sovietų Sąjungos dalis prieš 
Antrąjį Pasaulio Karą. Tas pats specialistas privalėjo 
pasakyti, kad Lietuva buvo nepriklausoma valstybė. Jei
gu Lietuva, buvo nepriklausoma, o dabar Lietuva yra ru
sų okupuota,- tai Bražinskai turėjo teisę bėgti iš Sovietų 
Sąjungos . Jeigu jie turėjo teisę bėgti, tai jiems buvo 
pripažintos politinių tremtinių teisės. Turkų teisėjas ši
tą klausimą labai greitai ir lengvai išsprendė. Jam ne
reikėjo net Bražinskų klausinėti. Jeigu sovietų valdžios 
atstovas pripažino^ kad Lietuva buvo nepriklausoma, tai 
Bražinskai yra tremtiniai. Jei sovietų valdžios atstovas 
būtų net ir šitokios padėties nepripažinęs, tai turkų tei
sėjas tada būtų paklausęs, kaip Sovietų Sąjungos vyriau
sybė galėjo pasirašyti įvairias sutartis su Liėtuva, jeigu 
ji nebuvo nepriklausoma'. Rusas norėjo plačiau klausimą 
aiškinti, norėjo įtikinti turką, kad lietuviai savu noru 
įsijungė Į Sovietų Sąjungą, bet teisėjas nekreipė į tuos 
aiškinimus jokio dėmesior Jis pripažino Bražinskams 
tremtinių teises. Šio teisėjo sprendimo nepakeitė aukš
čiausias Turkijos teismas.

Sovietų valdžia keliais atvejais grasino turkų vyriau
sybei. Rusai“ aiškino- turkams, kad Bražinskų neatidavi- 
mas yra nedraugingas veiksmas; kad jeigu turkų vyriau
sybė bus nedrauginga, tai ir sovietų valdžia bus nedrau
ginga. Prieš trejis. metus rusai sutraukė daug tankų į 
Turkijos pasienį “manievrams”. Sovietų valdžios agen
tai leido įvairiausius gandus apie nedraugingus abiejų 
valstybių santykius; Amerikos radaras visą laiką labai 
tiksliai informavo turkų kariuomenės štabą apie turkų 
pasienin siunčiamus sovietų tankus, bet turkai nepaju
dėjo. Jie nepajudėjo, kai sovietų karo vadai buvo pasišo
vę- atplėšti Karšo ir Adrahano provincijas iš dabartinės 
Turkijos. Jie nei vienu- žingsniu nenusileido, kai sovietų 
valdžia reikalavo atiduoti jiems Bražinskus.

JAV vyriausybė niekad nepripažino Lietuvos prijun
gimo prie Sovietų Sąjungos. Visi Amerikos prezidentai 
pasisakė prieš sovietą- karo jėgų siuntimą į nepriklauso
mą Lietuvą, jie pasmerkė klastotus rinkimus į “liaudies 
seimą’’ ir nepripažiho sovietų valdžios paskubomis pra
vestų nutarimų, prašančių įjungti Lietuvą į Sovietų Są
jungą. Panašiai jie pasielgė ir su Latvijos bei Estijos pri
jungimu, Pirmiausia prieš prijungimą pasisakė prezi
dentas Rooseveltas, o praeitais metais labai aiškiai pasi
sakė dabartinis prezidentas Fordas. Visi prezidentai ir 
kiekviena Šio krašto administracija atsisakė pripažinti 
Lietuvos aneksiją. . . X -

To dar negana, šiais metais ne tiktai atstovų rūmai, 
bet ir senatas vienbalsiais nutarimais viešai deklaravo, 
kad JAV nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos pri-

jungimo prie Sovietų Sąjungos. Net sekretorius Henry ,rios veda prie atgavimo nepri- 
Kisingeris pareiškė, kad JAV nepripažino ir nesirengia 
pripažinti Lietuvos aneksijos. Jis tai pareiškė viešame j 
biznierių susirinkime Chicagoje, kai Dr. Bobelis pa
klausė. JAV nepripažįsta sovietų padarytų prievartos 
veiksmų, o*dabar jos ims ir atiduos Lietuvos piliečius 
Bražinskus rusams? Kodėl jos turėtų lietuvius atiduoti 
rusams? Ar todėl, kad jie pasiskolino rusų lėktuvą iš 
Sovietų Sąjungos išskristi? Bet jie juk tą lėktuvą rusams 
atidavė, jo neapgadino, nesusprogdino ir nieku nesužalo
jo. Jeigu rusai būtų leidę Bražinskams išvažiuoti i už
sienį, kaip daro kiekviena pasaulio valstybė, tai Bražins
kams nebūtų reikėję prašyti sovietų keleivinio lėktuvo Dėl etnografinių sienų stu- 
kapitoną, kad juos nuvežtų į Turkiją ir išleistų Trapi-!dii°s dr- Jonas šalna, K. Mik- 
2nnde ■ las ir kiti siūlė tą studiją išlei-

! sti anglų kalba. Dabar anglų
Reuteris sako, kad Bražinskų neatidavimas sovietų Į kalba pasidarė diplomatinė, 

valdžiai bus skaitomas nedraugingu aktu. Jeigu sovietų 
valdžia būtų drauginga, tai ji visai nesikreiptų į JAV dnė. Toji studija išleista ahg- 
Ji žino šio krašto gyventojų daugumos, žino kongreso k€įlba atneštų nepalyginti 
atstovų ir paties prezidento nuomonę, tai kuriam galui ^audos negu lietuviui
jai reikšti kokias pretenzijas į svetimos valstybes pilie- sunku ją i5platintt. Mokslin4. 
čius? Reikalaudama atiduoti Bražinskus, ji padarys ne-.mis knygomis ne visi įdomau- 
draugingą žingsnį. JAV administracijai teks dar kartą1 jasi. Studijos išleidimo rūpi- 
aiškinti Maskvos valdovams jų padarytą kriminalinį nimasis pavestas naujai cent- 
žingsnį ne tik su lietuviais, bet ir su visa eile pavergtų Ry--ro v-ba1’- Suvažiavimo buvo 
tų Europos tautų. Turkai nepabūgo Sovietų Sąjungos nušBrf?ta. ’V^KLS-Sai VI'IKo 
nedraugingumo, tai kodėl JAV turėtų jų pabūgti. Mask-J

°. 7 a vV'zjt & i dziau bendradarbiauti ir isly-
mai draugingumas labiau reikalingas, negu JAV. > gjnti kilusius nuomonių skir- 

Amerikos Lietuvių Taryba, prašydama duoti Bra-! tumus.
zinskams tremtinių teises, pareiškė dideles Amerikos lie
tuvių daugumos nuomonę. Kiekvienas Amerikos lietu
vis nori, kad jiems būtų leista pasilikti šiame krašte, o 
perorganizuota ir registruota JAV Lietuvių Bendruome
nė Midland Savings įstaigoje net atidarė sąskaitą Bra
žinskams padėti. Esame tikri, kad Bražinskai nebus naš^ 
ta nei administracijai, nei kitoms įstaigoms. Prezidentas di 
Fordas, įsakydamas duoti Bražinskams tremtinių teises, | į 
laimės Amerikos lietuvių dėkingumą.

I klausomybės. Yra žinomų 
išmonių, čurčilio ir prelato 
Krupavičiaus pasakymai, kad 
su velniu draugautų ir jam 
kepurę nusiimtų, jai būtų nau
dos jų tautoms. Kiti tą reikalą 
siūlė nuodugniau apsvarstyti. 
Kiek teko patirti iš' spaudos, 
Maskva yra tuomi susirūpinu
si, kad lietuviai negautų Kini
joje lietuviškos radijo valan
dėlės, kuri neštų laisvas žinias 
į tėvynę.

kalba ir galima sakyti tarptau-

stuliįj Vakarienei pasibaigus, 8 greičUudąi ilk s^osas, kurs ne- 
j vai v. svečiai'skirstėsi pas gi-į turi sąryšio su Quincy įmonės 
! mines, draugus ir pažįstamus, j sprogdinimu.
I Sekmadieriį atvykusieji daly- ----------
1 vavo lietuviškose bažnyčiose, Altonos užtvankos statyba 
pamaldose.

Tai buvo puiki 
j vykusiems. dieha. 
| kaip užsakytas pas gerą Die
vulį. Toji 5-oji Tautinių šokių 

‘ šventė ilgai liks dalyvių at
mintyje. . ' : •

I Baigiant noriu visų atvyku
siųjų vardu išreikšti Čikagos 
lietuviams nuūširdzią padėką 
už suteiktą svečiams globą ir 
rūpestį.

Stebint įvairių organizacijų 
suvažiavimus, didelius ir ma
žus susirinkimus, juose yra jdu 
čiamas dažnais lengvai meta
mas nepagrįstas priekaištas, 
kaltinimai VIKui, ALTui, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei, 
dvasiškiams ir kitiems veikė
jams, kad jie per mažai rūpi
nasi Lietuvos reikalais, kad ne
sidomi jaunimo problemomis, 
kad užmiršo Lenkijos lietuvius 
ir panašiai. Yra tautiečių, ku
rie kaltina veiksnius už visas 
išeivijoje lietuvių tarpe vyks
tančias negeroves. Dažnai susi
rinkimuose pasitaiko vieši-Var- 
diniai nugirsti, bet nepagrįsti 
kaltinimai. Tai labai nesveiki 
Reiškiniai. Iš jų jokios naud6š 
nėra, o žala visiems labai di
delė. Dažniausiai mes kaltina
me kitus už savo pačių neveik
lumą. Negerovių pasitaiko vi
sur, valstybėje, organizacijoje 
įr šeimoje. Užginčyti negalime^ 
kad jų nėra. Nėra pastogės be 
dūmų. Svarbiausia, nekaltinki
me kitų.
Čikaga, 1976. 9. 5.

(Pabaiga)

J WASHINGTONAS. — Sena- 
visiems a - 28 patvirtino Alto-
Oras uvo u_Įįnojuje> užtvankos staty

bos 390 mil. sąmatą. Armijos 
inžinerijos korpusas buvo jau 
senai prašęs kongreso lėšų pa
keisti dabar esančius laivams 
perplaukti Misisipi upėje įren
gimus ir didesniais, bet senato 
buvo vis delsiama. ,

Prez. Fordui pritariant. Al
tanos užtvankos statybą senatas 
patvirtino, paskirdamas, kaip 
minėta, reikiamą pinigų sumą. 
Bet geležinkelių bendrovės, jų 
darbininkai ir gamtos įvairūs 
mylėtojai greičiausiai per teis
mus pradės priešintis Altonos 
1,200 pėdų ilgio užtvankos sta
tybai. /

Senatas pažadėjo ateinančiais 
metais skirti 146 mil. dol. Gal
lipolis, Ohio, užtvankos ir šliu
žų pagerinimui, ir 20 mil. dol. 
Vermillion šliužų taisymui, ku
rie yra Liusijanoje, prie Gulf 
įlankos pakraščių.

Pavasaris rudenį
NEWPORT? R. T. — Belle 

audros suklaidinti medžiai At
lanto šiaurės-rytų pakraščiais 
“pamanė”, kad pavasaris atėjo 
ir pradėjo skleisti naujus lapus

medžių, audros metu aptaškyti 
sūriu okeano vandeniu, buvo pa-

STEPAS VARANKA

VILNIEČIŲ CENTRO VALDYBOS
RINKIMAI ČIKAGOJE

(Tęsinys) tinę, grobuonišką

Į naują centro valdybą bu
vo išrinkti: Dr. Jonas šalna, 
Zigmas Dalidka, Valerijonas 
Šimkus, Vanda Gasperičnė, 
Donatas šukelis ir Juozas Di
lys;- Kanados atstovas prie 
centro v-bos, geresniam ben- 

■■ dradarbiavimui ryšius palai
kyti. Praktiškais sumetimais 
vilniečiai renka valdybas iš 
vienos miesto ar vietovės, kad 
jų darbas būtu našesnis

Susirinkimas baigėsi apie 5 
vai., vakaro, sūgiedant Tautos 

Į Himną; Pasibaigus suvažiavi- 
I mui=susirinkimui, V. Šimkus 
pakvietė dalyvius apžiūrėti 
Laisvosios Lietuvos patalpas

Quincy miestelyje 
sproginėja bombos

QUINCY, UI.— Quincy mies
telyj e-rugsėjo 28 sprogo dinami
to bomba, kuri- buvo: nešama 
lauk iš Quincy kompresorių įmo
nės. Benešant ji.sprogo užmuš- 
dama vyriausią kariuomenės ser
žantą K. R. Fosterj ir sužeisda- 
ma agentą Ernie Arenzą.

Bomba sprogo dviems valan
doms praėjus po respublikonų 
kandidato į viceprezidentus sen. 
Dole pravestos politinės „kam
panijos ir jam išvažiavus. Val
džios atstovai mano, kad bombų 
sproginėjimai Misisipi upės pa
krašty esančio Quincy mieste
lyje rieturi bendro su kandidato 
j viceprezidentus sen. Dole ap
silankymu. Greičiausiai tai bus 
susiginčijusių darbininkų unijų 
reikalas, 

t

Prie . minėtos kompresorių 
įmonės 4 bombos, buvo susprog
dintos išlaukinėje įmonės pusė
je, išmušdamos sienoje skylą, 
rugsėjo 27, o penktoji bomba 
buvo jau- padėta. įmonės vidu
je. Įmonėje dirba 500 darbinin-

barstė, tai dabar skubinu paža
liuoti kraudami pumpurus ir 
skleisdami žalius lapus.

Paprastai uraganai baigiasi 
smarkiu lietumi, kurs nuo me
džių numazgd ją aptaškytą okea
no vandens dfušk& Bet uraga
nas Bellė baigėsi visai be lie
taus.

Dideles liūtys Anglijoj, 
bet Vandeny dW trūkstaį#

LONDONAS. — Praeitą sa
vaitgalį Anglijoje tiek prilijo, 
kad gatvės ir plentai patvino,

gėrė ir 30 miestuose bei kaimuo
se vandens taupymo potvarkiai 
lieka toliau galioti.

politiką.; ir ten svečius pavaišino.
Miklas padėkojo centro vai- Kiek supratau, toks pasiūly-(to„ 6 vai. suvažiavusieji ir šei-

dybai už BATUNui padova
notas 50 knygų, “Vilnius in Vieni tokiam sumanymui kar- vakarienėje, kuri buvo p ar no
th e Life of Lithuania’’. Toji 
knyga parašyta dr. Adolfo Ša
pokos^ Buvusio anglų žurna
listo - kbrespondento -diplo
mato, Ernest John Harrisono 
versta į anglų kalbą, 1962 m. 
VKLS-gos pastangomis buvo 
išleista Toronte, savo pagrin
dinį tikslą siekia. Knyga supa
žindina svetimtaučius su Vil
niaus istorija ir jo reikšme 
lietuvių tautai. Toji knyga 
Miklo buvo išdalinta Jungti
nių Tautų ambasadoriams ir 
svetimu valsKbin atstoyams, 
iš kurių buvo gauti padėkos 
laiškai ir pageidavimai gauti 
tų knygų daugiau. Ja ypatin
gai susidomėjo arabai.

Noriu dar pridėti, kad BA- 
TUNo atstovas, Miklas užklau 
sė suvažiavimo, ar jis pritartų, 
kad lietuvių atstovai toje or
ganizacijoje sueitų į glaudes
nius ryžtus su Kinija, kuri pa
skutiniu laiku kelia balsą prieš 
Sovietų Sąjungos imperialis-

mas yra padarytas BATUNUi. mininkai dalyvavo bendroje

Adams apskrities šerifas sa
ko, kad grasinimas susprogdin
ti bombą Quincy aerodrome bu
vo pranešta policijai dar prieš 
sen. Dole išskrendant Į Decatu-štai pritarė, sakydami, kad šta “Ramunės” restorane prie

visos priemonės yra geros, ku- gražiai su gėlėmis papuoštų rą, UI. Pasak šeriffo, tai buvo

PADĖKA
JAV LB (R) Tautos Dienos 

minėjime, š. nu rugsėjo 12 d. 
Cicero j e ^fisidejiisietns: kum 
dr. A. Juškai už invokaciją; dr. 
Juozui Tautvilai'ūž turiningą pa
skaitą; Jūratei- Tautvilaitei už 
malonų padainavimą; Nijolei 
Spąrkytei, Jonui Platakiui ir Ro
landui Zumarui už įspūdingą su- 
vaidinimą; dr. Br. Motušienei už 
rezoliucijos suredagavimą; S. 
Palionienei už minėjimo progra- 

.mos pravedimą;JNaujienoms ir 
Sophie Barčus Radijo Valandai 
už skelbtus pranešimui; nėnti- 
istamoms šeimininkėms už šti* 
ruoštas vaišes ir bendrai Visiems 
prisidėjusiems savo auka if at
silankiusiems, reiškia gilią pa
dėką,

LB“ (ft) Cicefo Apylinkės 
' Valdyba

Si.ndien prasideda Bobg > vasary T«Jr gražiausias mėty laikas- Gražus į Ii tuo, kad laukai pilni skaniausiu daržmrly, • Įavel baigiami 
vežti į aruodus. Amerikoje syvene indėnai Bebg vasarą- vadindavo In deny vasara. Vasara- prasidėdavo, kai kukurOtal būdavo sustatyti Į gu

bas, o patys indėnai galėdavo laukti, kol jie pradžius.. Tuo metu laukais ir pievomis pėatjsdavo voratinklai, o tarp gubu naktimis pradėdavo in
dėnai šokti vasaros džiaugsmo šokius. Spausdihamė ilgus metus Chicago Tribune dirbusio menininko McCutcheon Bobp vasarėa vėHrfėi
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DR. ANNA BAUGIAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. *63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Atidaro

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsihepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849, J

Rezid. 388-2233
OilSO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai. penktaieni nuo 1—-5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Westchester Community klinikos 
Medicinos ^rektorius.

1933 Š^Yianneim ka^VYestcneŠTer, Id.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

Ras antrą šeštadieni b—3 vaL
Ve L: 5bx-2/Z/ a roa Sox-x/xo

B VjlitiaVilT>n numrlu naujas. Beje, tij priemonių ,aL ,. ao vaiL.-uno aaroaa .<karyW ne vieną lttlentąyra susIrinkiMV
palaidojusi mjtaieioj ir “ieško- P R A N E Š T M A I 
jimuose”, net nebandžiusį sa.-.  
vo kūriniuose išreikšti kokių Upytės Draugiško klubo eilinis su- 
Vėrtmgešne ritinti. Sirinkimas įvyks penktadieni, spalio

i «-> ž.-t.. a. 1 d. Bataan salėje, 4046 So. WesternPo sit} bendrųjų pastabų Avė. Pradžia 12 vai. nA^ieL.
grįžtant prie dail. Vaitiekūno,' Visus narius ir svečus. norinčius 

.. - - vi,*; i -i -• būti klubo nariais, prašome gausiai
reikia pasMyti^ kad jis ne- dalyvauti. Turėsime svarbiu pasitari- 
vengė portretų, figūrinių koni- ateities reikalais. Po susirinkinio 

Z 7 C ivvtc Ywd*Ulvi« V21CPC

pozicijų, gamtovaizdžių ir net 
dekoratyvinių darbų, bet pa
grindinis jo dėmesys krypo į VQno §jrt|js. Tai kūrybai yra 
tautos istoriją ii filosofines pašvęsta didesnioji parodos 
metafizines tenias. Jis yra vie-i dalis Čiurlionio Galerijoje, 
nas iš nedaugelio lietuvių dai-' Inc 1038 Archer Avė., atidaro- 

. linihkiį, kuiis nebijo sunkio-' nig jo parodą turėtų aplank}’ti 
I sios dailininko kalbos irikiekrienas šviesus lietuvis, V. 
, savo kūriniuose stengiasi pri-l Vaitiekūnas savo kūriniais 
kelti ir parodyti mūsų tautos verįpd žiūrovų suprasti, riiųs- 

. senovės milžinus, pajėgusius įr diskutuoti — aptarti.
apginti Europą nuo barbarų,1 ' Apfe gią Vaitiekūno kūrybą 
o taip pat parodyti jų pilis, kalbėsime po parodos atidarj’- 
© venimo papročius ir pan. rfj6 spalių 9 d.
Čia tur būt glūdi didysis lietu-1 
vio dailininko šių dienų uždą-j 
vinys — saviesiems ir pasau-j 
liui parodyti didingąją tautos’ 
praeitį bei skaudžią jos dabar
tį. Be rašytojo ir dailininko, 
nei lietuvių senovė, nei Sibi- 
ro.kančios bei mirtis neatgyja 
ir laiko užpustomi dingsta 
kaip nebuvę. Dail. Vaitiekū-

VLADAS VAITIEKŪNAS “IDĖJA”
Iš atidaromos 70 metų sukaktuvinės parodos 

spalio 9 d. Čiurlionio Galerijoje, 4038 Archer Avė.
Dail. Vladas Vaitiekūnas 70 skrityje vidutinių ūkininkų

gyvenimo papročius ir

įvyks draugiškas pobūvis ir vaišės.
A. Kalys..

Čiurlionio Galerijoje

j ŠYJNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 

sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta*4.
Psalmė 91:9. 10. *

Dievas yra taip patvartes, kad tik pilnai pasisventusieji ir ištikimieji 
tebus apsaugoti nuo suklupimo Šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengiamės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Visi žino, kad mirth yri Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rvsieji? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, TLU 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Albinas Daumantas
TĖVAS IR SUNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
|(/ '2533 W. 71st Street
. Telef.: GRovehill 6-2345-6

& 1410 So. 50th Ave., Cicero
J Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

metų sukakties proga pasiro- šeimoje. Augo ant Mūšos kran'nas šios srities kūryba užtik- 
dys visuomenei su ilgai lauk, tų, Pakruojaus — Lygumų di- į rina sau vietų lie turiu tautos 
tu savo dailės kraičiu."Spalių džiųjų miškų papėdėje. 19S4 istorijoje.
9 d. atidaromoje parodoje jis m. baigęs Kauno Meno Mo- x
atskleis savo tikrąją kūrybą, kyklą, Vaitiekūnas pasiruošė temose kurios

Niksono memuarai t.
NEW YORKAS. — Savo me

muaruose buvęs prezidentas Ri
chard M. Nixon rašo, kad Wa
tergate skandalas buvo partiza
ninė priemonė, sugavota Nikso- 
no priešų jam išversti; kad jis

lyra nekaltas ir kad Watergate 
Į jam suteikė daug kentėjimų. Pa- 
. gal NYT, Nikšohas atmeta visą 

Filosofinėse — metafizinėse jam primetamą atsakomybę, o 
kurios tik vieną kitą užuomi-i vartoti “dailininko kalbą”..1 • 'ra 'i prisipažįsta tik atsakomybę už

jną iki šiol yra rodęs. Ta proga, kas toji “kalba yra — skai-j . Y K
DB.W.llil>SlN-Jlil>SXNASI ten^a žvilgterėti į patį daili- tytojui bus aiškiau palyginus 

ninką ir jo' kūrybą, kad visųo , dailininką su rašytoju. ■ 
parodos .lankytojai- Kajp rašytojas, stebėjęs gy-.J 

veninių iš jo paima ir meniš
ku žodžiu sukuria tam tikrų 
veikalo visumą, kuri gali būti 
arčiau ar toliau jo stebėtos tik 
rovės, taip ir pajėgus daili-1 
ninkąs kūrinyje turi sugebėti 
menišku vaizdu išreikšti savo 
mintis ir. nuotaikas. Bė abejo,1 
yra didelis skirtumas tarp 
rašytojo ir dailininko “kal-J 
bos”: pagrindinė rašytojo!
mintis gali paaiškėti tik per-' 
skaičiuj kelių šimtų puslapių 
veikalų, kai dailininkas turi 
pasitenkinti labai ribotu savo 
kūrinio plotu ir apimtimi. Už-I 
tat, dailininko uždavinys pra-1 
bilti į visuomenę yra kur kas 
sunkesnis, kaip rašytojo. Bet j 
ne veltui sakoma, kad vienas 
vaizdas atstoja tūkstantį žo
džių, o meniškas dailininko 
kūrinys — visų knygą. Čia ne
sustosime prie rašytojo ir dai
lininko “kalbos technikos”,— 
kaip rašytojo stiliaus, kompo
zicijos ar dailininko sugebėji-J 
mo panaudoti jam prieinamas 
priemones arba net susikurti

REZ.: GI 8-0873

ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologinė CHinURvtJA 1 mene ir

6132 So. Kedzie Ave.z WA 5-25/Ų 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinu mi 3-OuOl.

Telef. BE 3-5*93 ,

geriau suprastų ką pats dai-< 
liniukas laiko pagrindiniais; 
savo kūriniais. .

-Dail. V. Vaitiekūnas gimė
DR. A.K GLEVECKAS^ kaime’

švitinio valsčiuje, Šiaulių ap-GYDYTOJAS IR CHIRUKUmS 
SPECiALY&Ė AKiŲ LlGuS 

3907 West lU3rd Street 
Valandos pagal

- - •

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
■ ŽEMA KAll^A

R.,Š E R Ė N A S 
TeL WA 5-8063

DR. K. A. V. JUČAS
4B9-4441 561^40^

ODOSUGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN ays, 
5214 N. WESTERN AVE. 

telefonas atsakomas 12 Vai.

Ofiso tei: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-^601

DK. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS ik CniKUKUA^ 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

BALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir ^penKta- 
meniais mio 3 iki 7 vai. popiet lik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta. ’

DR. FRANK rittKAS
OPTOMETRISTAS

“ KALBA LUiTUViSKAl . 
2611 W. 71st — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Apdraustas perkrauStyma* 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills.

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

ANTON JUSAS
Gyv. Chicago, Illinois.

. 3Iirė ®76in. rugsėjo 29 "diena, sulaukęs 83 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. , ,

Amerikoje išgyveno 66 metus. ■
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Bemice, pusseserė Helen

Bucninskas, švogerka Josephine Yusas ir kiti giminės; draugai bei i 
pažįstami. , - ,

Priklausė- Amerikos Lietuvių Piliečių klubui. Našlių, Našliukiu 
ir Pavienių klubui, Jonskiečių klubui, Lietuvių Suvalkiečių Draugi
jai. Velionis buvo daugelio lietuvių laikraščių korespondentas.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
šeštadieniu spalio 2 dieną 10:30 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios Į Lietuvių Tautines kapines. ' ' ’
Visi a. ą. ANTANO JUSO giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikimną.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, pusseserė; švogerka; giminės.

Informacijai teL 737-1213.

Laidoturni DirektoriaiZEIKAsEVANS
MM sa WESTERN AVI.

HETS aUUBHNBKM r, J

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

ŪR. LIONAS SENUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: aiKzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso 776-2880
Niuįas rez. r®let.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL: pirnu ancracL. trečiad.
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo i; namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. -

Saskaįtos apdraustos4kl 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

tel. 598-9400

HI
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION

W« ARCHES AVENUE I 

CHICAGO, UJMOtS 4N3Z 
PHCUfc 254-4CN

■JONAS KWECAS
'Gyveno XfiTdagb, infnors

. Mirė 1976 m. rugsėjo 28 d. TfdO vai. ryto,, štrlatikęs senatvės. Gi
męs Liėtūvoje, Nevarėnuose.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: žmorta Stefanija, penki pirmųjų vedybų vaikai: 

3 dukterys — Adelė, Aldona ir Erika, 2 sunūs •— Zigmantas ir Wib 
helmaą dvi seserys — Sofija Grigaitis ir Enrily Girkšienė bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. v

Penktadenį, 10 vai. ryto kūnas bus pašarvotas S. C. Lack-Lacki- 
wfcz koplyčioje, /2424 W. 69 St.

Šeštadienį, spalio 2 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
cičs i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. JONO KWEČO giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
-į „ -Žmona, valkai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių
Associatijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS' M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Meu. Bau 
dažai Speciali pagalba ko į o m* 
(Arch Supports) ir L L

2650 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Tofofj PRospect 6-5084

Passbook Savfngs. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4 V6rs Savlihg* 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražianaie“ £ė!ė= Ir va>aisjHk«a 

piu papuošimui ir sezoninės 
x kapams gėlės.

fcOY R. PETRO (PUT? e v* » ,’AS)

1 DAUBARŲ SŪNUS

Š575 Si. ftartarfL Ava. — 586-1220

Nauja lietuviška ‘radijo programa
LIETUVOS AIDAI

REMSITE TUOS BiZMERTOS. 
KOSTE GARSINASI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarų 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA Stoties 1490 AM banga. *

Programos vedėja Kazė ftrazdžronytė, 2646 -W. 71 St^ 
Chicago, Ill. 60629 TeL 778-5374.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA j 
N<u|ienos« gel irti e geuti puikiu <nygv, *ur»oi oaduos twt <oki4| 

knygų Rpmff ar lenfyn#. .
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskdrs- j 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Griniuu, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. GTa- j 
žiais viršeDais. 336 psi. Kaina S6.0U. Minkštais virs. SS.OO 1

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 2U8 psL, įrišta — $3,UU, minkštais vir 
seilius — S2.00, U Ualis, 225 irisu — ’M.uu minks i
tais viršeliais -_____ $2.00

Henrikas Tomei — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. ; 
Pakalnės Ir Labguvos apskritys su Į<iomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

p. Kesivnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės auiminimaa 
170 >1. . £  SX00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS 
puslapiai

Knygas užsakant reikta pridėti

ft’AUJl

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

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

GEORGE F. RUDMlNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-4410
biografijos brudtai

1739 S. HalMel t?htcarot ITL 6WDX — TeL HA 1-6190

25 Ct. pašto išlaidom* 

E N O S.

1 * MAWtMOV CHICAGO I. IU____Friday, October 1, 1976

8354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



— Jonas Tautvydas iš Land- 
ham, Maryland valstijoje, pla
tinimo vajaus proga, užsisakė 
Naujienas 6 mėn. Dėkui jam už 
dėmesį platinimo vajui ir Nau
jienoms, dėkui jo draugams, k u 
rie apie tai jam pranešė, ir pa
darė teigiamos įtakos. Platini
mo vajaus proga Naujienos 
siunčiamos susipažinimui 2 'sa
vaites nemokamai pagal gautus 
pageidavimus bei skaitytojų at 
si ųst us gal i m u p ren u m era tori ų

— Ponia Bronė Giovannoni 
iš šiaurinės miesto apylinkės 
kiekviena proga paremia Nau
jienų leidimą didesne auka- Dė 
kui už sveikinimus, gerus linkė 
jimus ir už $10 Naujienų para
mai.

— Mike Paliulis iš Clearing 
apylinkės, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė Mašinų fondui 
penkinę. Chicagos pietvakarių

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. . Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu:

HA 1-6100.

■JUBEIE.JIMV METU
NAUJŲ SKAITYTO,JŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu 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, 
neiriamos ir nesid ėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendro 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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs 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 pavyzdCais 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- 
euvisku reikalu renesma.
KAINUOJA: Chlesgofe Ir Kanadoj* metami — 530.00, puse’ moty — 575.00, 

trims men. — 5830, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ‘ V. 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A NT I N A S- , , b .

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatėš įsigyti’ šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos: Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga "Lt .- • ■ U f ?

GULF ASSOC. REAL ESTATE,
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FĖ '33706 i

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

MARIA NOREIKIENE —VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TėL WA-5-Ž787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies (vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.' ~

4^- J ' .... MM....... ...

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pi£us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

KDRESAS

• — NAUJIENOS. CH^-AOO t. ILL — Frld*y, October T, 1976

tautinis užsirakė X’ftdjięną% Vie‘Šh, "kad piTe iuforiT|^įujos sfu- rinkimuose, 
įneriviiis rm tunis, bet p^vupiės lo centrinėje ištaigoje, 1192 AH kandidatuoja du lietuviai^Ka* 
prašė neminėti. Dėkui už auką c her Ave, yra gaunama brošiu- zhnieras Oksas ir Anton Jg^|pr ’ 
ir už dėmesį. apje patarnavimus pensinin-fltikas; o ir šiaip labai svarlĮii da ‘

— Donald A .Petkus, Marąuet 
te Funeral Home Ltd. direkto
rius. padovanojo įvairiu likerių 
pintinę Naujienų vajaus reika
lams. ši vertinga dovana, kaip 
ir daugelis kitų, teks vienam iš 
Naujenų rėmėjų. Dovanų pas- 
krstymas bus Naujienų metinia 
ine bankete, kuris įvyks spalio 
21 d. Personality Lodge salėje, 
C4U9 Archer Avė. Bus trumpai, 
bet įspūdingai paminėtos Ame 
rikos nepriklausomybės ir Nau
jienų (52 m. sukaktys, be to, me 
ninė programa, puikūs pietūs 
su šampanu ir šokiai bei vaišės 
grojant studentų orkestrui. Vi
si maloniai kviečiami dalyvauti 
ir vietas galimai veikiau rezer
vuoti Na u j ienų administraci
joje.

— Barbara J. Jerome-Baum- 
hart, Standard Fed. Savings B- 
vės visuomeninių reikalų vedė
ja ir skelbimų direktorė, prane

Ikaius — The Supplement to the 
. Directory of Services for Senior 
Citizens.

— Dail. Jurgis Juodis, St. Pe
tersburg, Fla-, pradėjo 4 paveik 
slų ciklą “Metai”, kuriuose bus 
meniškai pavaizduoti metų lai
kai. Taip pat jis įsipareigojo 
tvarkyti menišką įrengimo sritį; 
lietuvių paviljono tarptautinėje 
parodoje, kuri ruošiama šekan-

— Kauno Veterinarijos Aka
demijos 40 metų; sukakties, pa
ulinėj imas rengiamas, š.m.-spa
lio mėn. 30 d., 7 vai. vak. Lie-:, 
tuvių Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Avė. Bus trum
pa akademija, meninė dalis — 
kurią išpildys solistas Stasys 
Baras, akompanuojant muzi
kui Alvydui Vasaičiui, vakarie
nė ir šokiai.,

Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Vietas užsisaky
ti iki š. m. spalio mėn. 25 d., 
pas Dr. K. Karnauską, 3736 
W. 78th PL, Chicago, Ill. 60652,' 
tel. 581-3187. Vakarienės 
— $12.50.

Rengia Veterinarijos 
tojų Draugija išeivijoje.

— Ida Valauskienė jau surin
ko iš St. Petersburgo lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos Rėmėjų 
būrelio nr. 31 aukas bei nario 
mokesčius už' 1976 m. ir $141 
jau išsiuntė per Balfo centrą.

— Sekantį antradienį, spalio 
5 d. bus atidarytos rinkiminės 
būstinės Chicagoje, Lyone ir 
Berwyne. Jose bus registruoja
mi nauji bei pakeitę adresus ar 
ba dar neužsiregistravę balsuo
tojai. Svarbu visiems užsiregi
struoti ir -balsuoti lapkričio” 2; yra du draugai.

kaina

Gydv- 
(Pr.);

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregularty  I 
^17.0/

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

and 
Compounded

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmx Kazaxavsos, Pntidtat

SOmtSx Mon.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, HUNOB AWW
Phone: Virginia 7-7747

Thur,9-8 Sat. 9-1 .

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE I
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupsres. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės < 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos tikima? 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su-’ 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, 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 ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūld-1 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai". į,

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 55.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 11
NAUJIENOS >

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

cw«*»4r, VA SKAITYK IR KITAM fATARt
SKAITYTI ■NAUJIENAS■

pfariįr t įtT ifYTijj ■ į y i .|h |T rįj-,% 
r ttEL*WANTED*—* FEMALE " ' 

g. r lj

' r. t ixeaniNg WOMAN j į J Į 
Tyvairti rinkim uose. 1 Experienced Woman needed. Full 

time for home and office cleaning in
— Didelis būrys Melrose Par- Flossmoor.

ko, I1JL, lietuvių lapkričio mė
nesį vyksta į Havajus, jų tarpe 
visų organizacijų veikėjas Juo
zas Urbelis, Sopiai ir kiti.

- . *. ' ’ ;; t
— Cicero, UI., veikėjai V; ir 

B. 'Metusiai, įsigiję namus, da-

RENTING IN GENERAL 
N uomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu mg*
* < _____ ■

mante 'Brigton Parko apylinkėje! TeL 
254-7287.

’ " r * ' 4 T - i- < <x ” __ -*• J ’■ •- '' l L

GAGE PARK išnuomojamas švarus 
kambarys dirbančiam arba pensinin
kui- i ’ L

Tel. 4344977.

bar yra labar užsiėmę persitvar Jai 'dekoruota? batas angliškam bels- 
kyniu namuose, bet lieka“ laiko 
ir visuomeninei veiklai. ”

— Mykolas ^Pranevičius, gyv. 
Marquette Pk., jau grįžo Į Ghi- 

\cagą po dviejų savaičių žuvavi- 
mo išvykos su draugais. - •

* "AU "Ll f

, -T7; Rrof. Stepono Kairio ir 
Kipro Bielinio paminklų staty
mo koinitetai už savaitės numa 
to susirinkti posėdžiui ir gy
viau pravesti lėšų telkinio va- 
jų. '

—- SANDAR0S pikniko ko
miteto pirm. Jono Evans .pra
nešimu, yra ’gania dovanų dar 
iš p. Adelės Zunas Balzeko 
Muziejauš ' kprsepondentės. ir 
moterų vienetų patarėjos, iš J. 
R. Kuzas — Wholesale Meats, 
Ine-, Nastės Valančienės, Mutu
al Federal . Savings & Loan 
Ass’n, sen. Frank Savicko, Ken 
Jaksys — 15 ward aldermano, 
Jono Evans, Irenos Borėišienės, 
Balio-Dundulio, A.-J; Meats —> 
p? Pienių. . .v 4

Sandaros piknike, kuris įvyks 
spalio 3 1, šek^i., Lietuvos VyJ 
čių salėje, ir darže, bus kugelio 
kepimo konteštas, daugybė do4 
vahų, gros George Joniko orke^ 
stras. Piknikas "Įvyks, nors iri 
blogam orui MSafit. (Pr.)

S Linksmybė ir džiaugsmas:

. t
~ Venecuelos Lietuvių Drau

gija rengia rudens balių lapkri) 
čio 13 d., šeštadienį, šaulių sa
lėje, 2417 W 43 St- Bus trumpą 
programa, „ veiks Laimės šuli
nys, visus .Jinksniins šaunus or
kestras^ Jjus šalti ir karšti pa
tiekalai. Staliukus užsisakyti 
šiais telefonais: 776-3727 arba 
925-4930. Auka asmenį ui $8.

:• -(Pr.)
•— į Dievo Motinos apsireiški

mą Necedah/ Wis. šv. Rožan
čiaus šventėje spalio 7 “d; va? 
žiub riialdihffikų’ autobusas. Dėl 
informacijų skambinti tel. PR. 
6-3730. < i U ■ ; (-Pr.)

— S.-L—A. 134rtos Moteriį 
Kuopos kortų ir; bunco * žaidi
mas Įvyks š.,m,<c sekmadienį, 
spalio 3 d. Dariaus-Girėno salėj. 
4416 S. Wstern Ave., 2:00 vali 
p. p. Įėjimas .$1.25. ĘusrišdaUn-j 
ta daug, puikių dovanų ir vai
šės. Valdyba kviečia yisus gau
siai dalyvauti. (Pr.).?.;; -.*; J

— Brazinskai. 'daTyvaus Lais-, 
vosios Lietuvos sukaktuVinia-t 
mė minėjime. Laisvosios’'Liėtu-Į 
vos 30 metų sukakties-* vakaras 
Įvyks šeštadienį!,• spalio 2 dieną,; 
šaulių Namūose. Pradžia 7 v. 
vakaro. Bilietus" galima užsisa
kyti.' skambinant’ -šiuo telefonu: 
47&-3371. , ' 4 (Pt.)

. — Genutės Spaustuvė labai 
priein^nomis kainomis’ spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
khygas. .-Kropštus ir skubus pa- 
tarnavintas! ’! Rašyti: 
St., Hot’ Springs, 
71901. Tel. -(501)

236 Court 
Arkansas 

623-C798.

see us for
—- --- --------— .............. ...........— - -------?' “*

financing,
AT OUR LOW MTS

■— Primename mūšų klien-• ■ - • • •. • • 
tams, kad' dabar yra tinkamiau- į 
siaš laikas siųsti į JŪętuvą Ka
lėdoms staųdartinūs\afba. savo 
nuožiūra parinkti..siuntinius. 
Siunčiame taip patge^psr-koky
bės greitai pristatomus maisto 
siuntinius, iš Europos’-sandėlių. 
Gift Parcels--to-, Lithuania, M< 
Noreikienė, 2608 W. 69 St., 
Chicago, Ill. 60620. Tel. WA 
5-2787. ' . (Pr.)

— Dail. A. Rūkštelės amžiaus 
sukaktuvinė meno' kūrinių pa
roda įvyks š'. ita. spalio rnėh. T 
—10 dienomis, Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė.
Parodoje bus išstatyta 30 nau

jausių dailininko kūrinių, ga
na įvairios tematikos.

Iškilmingas r parodos atidary
mas - akademija įvyks šį penk
tadienį, spalio mėn. 1-mą d. 7 
vai. vak.

Parodos lankymo valandos: 
šiokiadieniais nuo 5 v. v. iki .8 
v. v.; savaitgalyje ubo. 10 v. ry
tą iki 8 v. v.

Visi besidomintieji meno pa
sauliu yra kviečiami atslanky- 
ti Į parodą, į jos atidarymą.

Parodą rengia LŽS-gos Chi- 
cagos skyr. žurnalistai. - (Pr.)

— St. Petersburgo Ralfo sky
rius rengia išvažiavimą jpunel- 
las Parke, kur buvo žvejų ir ka
talikų moterų išvažiavimas. 
Prašome pasiimti užkandžių. 
Kavutę galima gauti. .

Jonas Kairys -

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N1UZINJKA*, 4065UkftMrlAve

REAL ESTATE
PAŠKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IB žemais nuošimčiais Mėnesiniais išsimokėjimais 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 H. Cermak Roic’ Chicago iy Virgiui* 7-7747

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

. 13& AUKŠTO mūr. Puošnus butai 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
ti 59 ir Talman.

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

' < Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787*

. AU < ., k, J~—•--------—:—~— I
2 ACRES ESTATE. 8 room residence 

with 2 baths.
Lemont area. S125.000. ‘ I

Tel. 257-7950,.

Didžiausias kciHų j
pasirinkimas Į

vieninteli 13^(0 i 
r lietuvį kailininką 

Chicagoje

«t^LNORMANĄ .
^MGūkBURŠTEIhU

263-532S
(į»taigo«) ir
677-8489

" (buto)

185 North Wabash Avenue

(

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių, kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■>•00 v. popiet. — šeštadieni ir 

y sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
■ ryto- m ..-
•; TeleL: HĖmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

. CHICAGO, Hi. 60629

AR JAU'PASID ARĖTEL- - 
: * SAVO TESTAMENTĄ? 
p Tuo reikalu Jums gali dauj. 
Jadėti teisininko Prano šulo pa 
iTiošta, teisėjo Alphonse "Well 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
<nis formomis — $3.50.

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

★ Pasakyti tiesą šiais laikais- 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar dane 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją’4 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.

REAL ESTAT€ SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

.. Budraitis Realty Co...
PIRKSIT — PARDUOSI? — 
, AUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarna.ua
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 'lai
• 133-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257^881 r.j—4

VERTINGŲ NAMU GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 
i Kedzie, žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUtŲ mūras prie Maria High, Nau
jas gązu šildymas. Nauja elektra. 3 
luto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
igoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statytis ir Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS PETINGIS, savininkas
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

hicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

NAMU -REMONTAS 
; DIRBU VISOKIUS-DARBUS: 

DURIS LANGUS LAIPTUS 
PORČIUS IR PAKELIU,. JEIGU 

REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI.

. TEL. RE 7-3687. CHICAGO. IL. 
ŠAUKTI VAKARAIS MIKAS M.

DĖMESIO
JŽ—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams

Kreiptu:
A. L A U R A Z T ! 3 

4M5 So. ASHLAND AVI.
523-8 71 o

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEWY3tS 

Pardavimas Ir Taisymas 
U44 WEST STREET 

Tolefj REpublk 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME FAX SERVICE
1259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnlv 
tkvienmai, pildomi pii.etybėa pra 

tymai ir kitokį blankai.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, .

Tel.: 9274559
«. — „..ųBumi,.,. iw mm .įB>į1i u U111LU---

patarna.ua



