
BAISUS URAGANO NUO

Energijos administraciją ma
nanti, kad žemės alyvos gamyba

Vėsus
Saulė teka 6:4% leidžiasi 6:31
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SALISBURY. — Rodezijos 
pranešimu^ paskutinėmis dieno
mis, ieškant taikiu būdu išspręs
ti juodųjų-baltųjų ginčus, po
grindžio juodieji teroristai suak
tyvino veiklą. Rodezijos kariuo
menės daliniai dažnai su jais 
susikerta. Viename susišaudyme 
buvo nušauta net 28 juodieji po
grindininkai, kitame — 11.

WASHINGTON AS. — Federalinė energijos administracija 
neleis išvežti išpompuojamos Alaskoje žemės alyvos Į kitus kraštus.

WASHINGTONAS. — Anks
čiau buvęs FBI skyriaus" virši
ninkas J. P. Dumphey apylinkės 
teisėjo buvo nubaustas 500 dol. 
bauda. Viršininkas Dumphey ka
daise buvo pasiėmęs 100 doleriu 
vertės statybinės medžiagos, 
lentų ir kitko, iš FBI sandėlio.

Teissėjas galėjo viršininką nu
bausti metais kalėjimo ir 1,000 
dol. bauda.

CAVANNAH; Ga. — Stipri
nant detentę, federalinės admi- 
'nistracijos leista Šatra Motors 
bendrovei Georgia uoste pasta
tyti, 'Įmonę, kurioje bus sumon
tuojami Rusijoje gaminti “La
da” markės automobiliai. Au
tomobilių dalys bus atvežamos 
iš Sovietų Rusijos, o Georgia 
valstijoje jos bus tik sumontuo- 
mos. *

• Pirmieji “Lada” tipo rusiški, 
bet Amerikoje sumontuoti au
tomobiliai rinkoje pasirodys 
1978 m.
tomobiliai rinkoj pasirodys 1978.

Šatra Hotors bendrovėje yra 
prorusiška ir ji visą laiką pre
kiauja Amerikos rinkoje tik ru
siškais gaminiais.

MASKVA. — Mirus Mao Ce- 
tungui, Maskvą naudojasi pro
ga ir stengiasi susigerinti su ki
nais. Ji spalio 1 d. pasiuntė Ki
nijos naujiems vadams raštą, 
kviesdama Kinijos vadus gerin
ti santykius tarp Maskvos ir Pe
kino. Esą, nėra tokiu uždavinių, 
kurių negalima būtų išspręsti.

Sovietų ministerių taryba — 
politbiuras — laiške toliau rašo, 
jog Sovietų. Sąjunga visada, no
rėjo stiprios Kinijos. Pagerinti 
- -Maskvos-Pekino santykiai; pa
tenkintų mūsų piliečių- siekius.

tadienĮ baigė šios: sesijos dar
bus ir išsiskirstė, .-atostogoms. 
Daugelis senatorių ir atstovų pri
versti mestis-'t-T-inkiminę ;kam- 

■ pamją, kad galėtų .ateinančioje 
sesijoje svarstyti nebaigtus klau
simus. Atsisakė kandidatuoti 
šie kongreso atstovai: John O. 
Pastore, Hugh Scott, Stuart Sy
mington, Roman L. Hruska ir 
Paul J. Fannin? ' . •

DETROITAS. — Chrysler 
b-vė rugsėjo 30 paskelbė, jog ji 
1977 m. auto mašinai pakelia 
kainą 5.9% arba 326 doleriai*.
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niki nemato tame Maskvos laiš
ke jokios rimtos iniciatyvos iš 
Sovietų valdžios pusės gerinant 
santykius.

Laiške nėra minima lygybė, 
pagarba nepriklausomybei ir te
ritorinių neliečiamybei ir nesi
kišimas Į kitų- šalių- vidaus rei
kalus./.;/’ D;’-—': •

Uraganas visu savo smarku
mu kirto Į Cajoncito upės 30 
pėdų aukščio užtvanką, pastatytą 
veik pačios dykumos gale. Išver
tęs nepaprastai daug vandens Į 
minėtą upę, visu smarkumu ura
ganas kirto Į šios upės užtvan- 

' kas, kurias labai lengvai išvertė. 
I Prasiveržęs vanduo nešė viską, 
I ką pakeliuje rado. Niekais nuėjo 
šimtai Meksikos ūkininkų, na
mų, pastatytų Cajoncito upės pa
kraščiuose. Vietos gyventojai, 
tokio baisaus vandens srauto 
užpulti, nepajėgė gelbėtis. Dau
gelis prigėrė nuo'pirmo uraga
no smūgio, o kiti dar bandė gel
bėtis, bet turimos jėgos mažai 
ką tepadėjo.

Meksikos Ruadonasis Kry
žius skuba nukentėjusiems f pa
galbą-. Reikia manyti, kad ir 
amerikiečiai padės nuo uragano 
nukentėjusiems. Tuo tarpu ban
doma gelbėti nukentėjusius, kad 
jie būtų saugūs. Daugiausi nuo
stolių padarė prasivežęs^ Cajon
cito upės užtvanka. Uraganas 
išvertė nepaprastai daug van
dens, o kai perkūnija pralaužė 
užtvankos sienas, tai didžiausi 
vandens ritosi gana tankiai ap
gyventu šios upės slėniu, ūkinin
kai, jų šeimos, galvijai buvo už
klupti netikėtai. Jie negalėjo pa
siruošti galbėtis. Vanduo juos 
griebė ir toliau nešė, jeigu ku
ris ūkininkas pajėgė Įsikibti Į 
šaką ar medžio gabalą, tai ga
lėjo išsilaikyti vandens paviršiu
je, o kas nesuskubo to padaryti, 
tai vandens srovės buvo nu- 

gramzdytas Į dugną. Cajoncito 
slėnyje stovėjo lengvos medžia
gos, dažniausiai lentų statyti na
meliai. Vanduo juos laužė, kėlė 
į viršų ir nešė tolyn. Kartu su 
nameliais pavandeniui buvo ne
šamos ir daužomos tuose name
liuose buvusios šeimos.

žemutinės Kalifornijos guber
natorius Cesar Mendoza Aram- 
buru, lėktuvu apskridęs visą pro
vinciją, pareiškė, kad uostas iš
griautas, tarytum jis būtų ato
mo bombos sunaikintas. Išversti 
ir paskandinti visi uosto Įrengi
mai. Išgriautas kas penktas so
stinės La Paz namas, jis likęs 
be stogo arba visai nuvertos. Li
goninės pilnos sužeistų ir audros 
metu nukentėjusių žmonių. So
nora mieste iškrito pusšešto colio 
lietaus kelių minučių laikotarpy
je. Nukentėjo žemutinės Kali
fornijos pakraščiai, išgriauti na
mai. nukentėjo ūkininkai, o vie
tomis vanduo išnešė dirbamą der 
lingą žemę su visomis jos buvu
sioms daržovėmis.

Sekančiais biudžeto metais 
numatyta išleisti 413 bil. dol., 
bet gali būti išleista tik 406 bil. 
dol., kaip U. S. News and World 
Report žurnalas spėja. Aišku, 
būsimais prezidentas turės ko
kius 7 bil. dol. viršaus, kuriuos 
galės panaudoti mažinant defi
citą, finansuojant naujas kraš
to bei vyriausybės programas 
arba sumažinti mokesčius.

Valstybės iždui laisviau var
tantis su pinigais, daugiau jų 
randantis, valstybės kasoje, di
dės žmonių reikalavimai ir spau
dimas sumažinti mokesčius vi
dutinio, uždarbio šeimoms ir pa
vieniams. šeimų, skaitant vi
dutines pajamas 8-80.000 dolerių 
ribose, yra 56.2 milijonai arba 
*4 visu Amerikos seimu.

Jarnautojams 
ma 3,000.

Vatikano krautuvės pasižymi 
prekių pigumu, lyginant su kitų 
krautuvių kainomis pačioje Ro
moje. Bet infliacija visdėlto pa
lietė ir-Vatikano krautuves. Jis 
pakėlė kainas mėsai, alkoholi
niams gėrimams ir kavai.

Vatikano krautuvės negali 
pirktis pašaliečiai, bet tik Va
tikano tarnautojai ir jo gyven
tojai, turėdami specialius įpir- 
kimo leidimus.

Rodezijoj partizanai 
veikia

Illinojaus finansinių Įstaigų 
priežiūros direktorius spalio 1 
pranešė, kad bent 250 Illinojaus 
taupymo - skolinimo bendrovių 
neprisilaiko Įstatymų ir nepra
neša priežiūros Įstaigai savo 
veiklos darinius, kas liečia mor- 
gičius pašto zipkodo ribose.

Jei taupymo - skolinimo ben
drovės būtų nubaustos, tai bau
dos dydis siektų 3-4 mil. dol. su
ma.

dedant išnaudoti Alaskoje gau
namą. Manoma, kad palaipsniui 
nšdkinaht žemės - alyvos kainų 
priežiūrą, paskatins Alyvos ben
droves ieškoti Amerikos'terito
rijoje naujų alyvos šaltinių.

Pasaulinėje rinkoje .žemės 
alyvos kainos yra nusistovėjusios 
ir todėl nesitikimą, kad Ameri
koje alyvos ir jos gaminių kainos 
kils smarkiau . nekaip pati in
fliacija. • ' ;

Automobilistai iš miestu veržiasi į gamtą, bet labai retai jie aplanko Amerikos 
farmerius. Jiems keliai nesaugūs, purvu aptaško nuplautas mašinas... Bet kai Ame
rikos farmeriai priaugina tomeiėiy, agurku, arbuzu ir obuoliu tai jie užmiršta blogus 
kelius, bet važiuoja ir oboliauja. javeiksle matome uogy ir obuoliu pasirinkusius iš
važiavusius miestiečius. h

Kada baigsis Fordo 
darbininkų streikas

DETROITAS. — United Auto 
Workers unijos darbininkų strei
kui nusitęsus virš dviejų savai
čių (16 dienų) prasidėjo su 
Ford Motor Co. derybose:“prie 
didžiojo stalo”, ir unijos parei
gūnai jau kalba, kad sutartis

nių sandėliuose padidėjęs 0.6% 
įsūnymo bei įdukrinimo per paskutinius du mėnesius.

Žemutinėje Kalifornijoje išgriautas La Paz 
j miestas, padaryti milijoniniai nuostoliai
' _ EA PAZ; Meksika. — Pradėjęs siausti uraganas Liza nu- 
' siautė visą meksikičiams priklausančią Žemąją Kaliforniją. Aud

ros, lietus ir perkūnija buvo tokios smarkios, kad jos pasiekę ir 
amerikiečiams, priklausančius Kalifornijos pakraščius. Iš Fietų 
atslinkęs uraganas, pradėjo siausti Kalifornijos Įlankioj, o kai 
pasistūmė toliau Į šiaurę, tai davė smarkiausius savo smūgius La 

I Paz miestui. Vėjas ir lietus, nešesis 95 mylių greičiu, naikinda- 
' mas viską pakeliuje.

. Iždas taupo
Sekantis Amerikos ' preziden

tas, nežiūrint kas bus išrinktas, 
turės daugiau dolerių užbrėž

ytiems planams vykdyti. Pagrin
das:, pradedant šių metų sausio 
mėnesiu, federalinės administra
cijos išlaidos yra mažesnės kaip 
buvo numatyta. Tai reiškia, kad 
valstybės iždas pradės spalio mė
nesį turėdamas 15 bilijonų dol. 
grynais kasoje, 5-7 bilijonais 
dol. daugiau kaip buvo skaičiuo-

Karo veteranams 
pakėlė pensijas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas ketvirtadieni pa- 
sirašė Įstatymą, kuriuo arti 5 
milijonams veteranų padidina
mos pensijos ir 'nedarbingumo, 
primokėjimai. Prezidentas pa 
sakė, kad jie (veteranai) tarna
vo tautai karo metais, dėlto mū
sų pareiga yra jiems geru pa
tarnauti taikos metais. Vetera-I 
nu Administracija praneša, kad 
tie pakėlimai, kurie prasideda 
nuo šio penktadienio, .per. atei
nančius .fiskalinius 1977 metus 
sieks mažiausiai 8400 milijonų.

Nubaustas FBI 
viršininkas

Aplink pasauli
OSHKOSH. Visk. — Don Tay

lor, -bandomų lėktuvų sąjungos 
narys rugpjūčio 1 išskridęs sa
vo namuose padarytu lėktuvu Į 
kelionę 'aplink pasaulį, vėl atsi
rado namuose rugsėjo 30 d. Lai- 
m ings i grižus, jį žmona pasvei
kino tame pačiame Qshkosh ae
rodrome iŠ kurio buvo liskri-

PREZIDENTAS G. FORDAS- APIBARĖ 
AGRIKULTŪROS' SEKRETORIŲ BUTZ 
Kongresas, paskubomis priėmęs kelis Įstatymus, 

išvažiavo, rinkiminės kampanijos vesti 
WASHINGTON, D. C. Prezidentas Fordas apibarė agrikul

tūros sekretorių Earl L. Butz už nevietoje pasakytus žodžius; kiek 
žeminančius juodžius. Jis tuos žodžius pasakė lėktuve, skrisda
mas iš respublikonų partijos konvencijos,. bet jie tiktai šiomis 
dienomis pasirodė viename žurnale.

Sulaikytas Sovietų 
žvejų laivas

CORK, Airija.'— Airijos pa
krančių sargyba suėmė rusų 
žvejybos laivą “Belomore”, kai 
jis 12 mylių nuo Airijos krantų 
ėmė gaudyti žuvis.'

Laivas “Belmore” pradžioje 
norėjo pabėgti, bet Įspėjančių 
šūvių, paleistų iš sargybos laivo, 
buvo. priverstas pasiduoti.
Rusiško žvejų laivo kapitonas 
kaltinamas neteisėtai žvejojęs 

Airijos teritorijos vandenyse.

Mažiau parduodama 
prekių

WASHINGTONAS. Jau ant
ras mėnuo iš eilės kaip krenta 
užsakymai gaminiams. Prekybos 
departamento pranešimu, rugpiū 

srias Illinojaus teismas pripažino čio mėnesyje gaminių užsakymai 
teisėtu Illinojaus valstijas Įsta- krito 0.8%. Gaminių kiekis įmo- 
tymą draudžiantį prekiauti vai 
kais 
tikslu. Cook apskrities teisėjas I Tie neigiami krašto prekybą 
1975 sausio 27 buvo pripažinęs, liečią ženklai rodo, kad Ameri- 
minėtą Įstatymą prieštaraujan-jkos Skis pradeda merdėti ir;H 
čiu TUinojaus kamtitudjai. stingti.

.VATIKANAS. — Vatikano 
valstybė turi įsirengusi didžiu
lį krautuvių kompleksą, skirtą bus-pasirašyta maždaug dar po 
tik 350 Vatikano gyventojams ir savaitės, o Fordo kompanijos 

kurių priskaito- pranešėjas tvirtina, kad sutar- 
• tis bus pasirašyta “bet kurį mo
mentą”.

Užsienio pagalbos 
įstatymas

WASHINGTONAS. — Sena
to priimtas užsienio pagalbos Įsta Į 
tymas 5.1. bil. dol. sumoje jau 
pasiųstas prez. Fordui pasira
šyti. • Minėtos sumos % bus išeik
votas stiprinant Izraelio kariuo
menę ir saugumą. Pusė Izrae
liui skirtos sumos, maždaug vie
nas bilijonas dolerių, bus duota 
Į kreditą, o kita pusė dovanai..

Jody Powell, kandi'dito Jimmy Car- 
torio spaudos sekretorius, pereiškė, 
kad didolė daugybė saugumo atatovy 
neleidžia Carteriui vesti laisva rinki
minę kampaniją, bet demokratę par
tijos vadovybė nesirengia nieko kWh-

Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
►rkri sektai, |l« gof| laimėti rin- 
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Rodezijoje nuteistas 
vyskupas

SALISBURY. — Romos kata
likų vyskupas Rodezi jo j e D. R. 
Lamont, yra nubaustas 10 metų 
kalėjimo bausme.

Rodezijos įstatymai yra labai 
griežti tiems asmenims, kurie 
santykiauja su pogrindžio vei
kėjais bei partizanais. Vyskupas 
Lamont pogrindžio partizanams 
pristatinėjo vaistus, maistą.

Vatikanas užstodamas vysku
pą Lamont, išreiškė nusistebė
jimą ir. vienkart pasipiktinimą 
Rodezijos,teismo sprendimu. Pa
sak Vatikano, tai prasilenkia su 
teise ir žmoniškumu, nors pats 
vyskupas teisme prisipažino nu
sikaltęs Rodezijos įstatymams, 
santykiaudamas su pogrindinin
kais ir nepranešdamas valdžios 
organams, kaip Įstatymai reika
lauja.

Prezidentas jam pareiškė, bet 
jis būtų-atsargesnis suneapgal- 
votais pareiškimais; Sen. Brookė 
reikalauja, kad agrikultūros se
kretorius tuojau atsistatydintų.

Bet sekretorius visų atsiprašė, 
kas galėjo būti, jo pareiškimu 
įžeistas. Sekretorius Butz atsi
prašė tų, kurie jo tartus žodžius 
skaitė ir kurie kada ateityje juos 
skaitys. Incidentas skaitomas.- 
likviduotu. .

Kongresas baigė šios 
sesijos darbūs

Carterio klaida.
SPRINGFIELDAS. — Illino- 

Ijuje rinkiminę kampaniją atlie- 
Įkąs prez. Fordo sūnus Jack, žur
nalistų klausiamas, pasakęs, kad 
demokratų kandidatas Į prezi-i 
dentus Jimmy Carteris padaręs 
didelę klaidą, kalbėdamas su 
Playboy žurnalo reporteris. Svar
biausia, demokratų kandidatas 
neturėjo maišyti religijos su po
litika, ypač kai šioje Amerikos 
šalyje religija atskirta nuo vals
tybės.

Jack pasakęs, kad jis nėra 
Playboy žurnalo skaitytojas ir 
todėl atsisakęs ką nors pareikš
ti ’ Playboy korespondentui.

i Infliacija užkliudo 
ir Vatikana

Kaltinami 54 
politiniai komitetai 

SPRINGFIELDAS. — Illino
jaus valstijos rinkimų komisija 
pakvietė 54 politinius komite
tus spalio 8-9 d. pasiaiškinti, ko
dėl jie, kaip įstatymas reikalau
ja, ‘nepatiekia atitinkamoms val
džios Įstaigoms 1976’ m. veiklos 
apyskaitas.

Minėta rinkimų komisija, ap^ 
klausinėjusi politirtius komite
tus, greičiausiais kels jiems 
kriminalines bylas.
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SKAITYTOJU BALSAI

M. ŠILEIKIS Obuoliai

dvasininkai kaliniai

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

dėti, kad dei j.^kusios demon
stracijos mums lietuviams nė
ra ko širsti ant vienas kito. 
Mums nuostolių dėl to tikrai 
nebuvo. Juk Amerikoje demon 
stracijos ne naujiena. Tikriau
siai Betty Ford sugrįžusi į Bal
tuosius Rūmus apie juos nė ne 
paminėjo savo vyrui, kuris to
kius ir panašius demonstrantus 
sutinka veik kviekviehoje vals
tijoje, kur jis tik pasirodo. Gal 
mes dar perdaug vergiškai gal-

Rašo L# Venckus

Prisipažįstu, kad reguliariu i garbintą konferenciją, spaudos 
Nauj .eaų skaitytoju tapau tik J atstovams suruoštoje spaudos 

1 konferencijoje, norėdamas nu
raminti etninių grupių atsto- 

■ vus, iškilminga pareiškė, kad 
k jis Helsinkyje nepripažinsiąs 
1 Baltijos ir kitų kraštų užgrobi- e .
• mą. Tačiau iš Amerikos išvykęs * voiaine’ kad kie \ ienani aukS- 

jau sekančią dieną būdamas tesn^in Pajteigunui, __
Helsinkyje, rusams nei burnos 
neatidarė tuo reikalu, bet kaip 
ir visi kiti, jis nedvejodamas pa 
dėjo kaire ranka parašą po pa
gal rusų pageidavimus sureda
guotą tekstą, tuoin t-____

Imas jiems didžiausią malonu- 
mą.Sugrjžęs Amerikon vėl mus 

j užtikrino, kad aneksijos nepri- 
pažįsiąs, bet parašo neatšaukė.
Ar tokį veidmainišką prez. For 
do elgesį galima vadinti kaip 
lietuviams palankų? ;

I man Sa^°jant tam blikonas, bet dėl S. B. anksčiau
grupėj, kuri išdrįso preziden- pačiam Naujienų numeryje (i|tiksliai paminėtų savybių. Gal

ne^e...u. Kažkodėl ankščiau gal 
vojau, kad Naujienos — tai tik 
viem.-s pakraipos laikraštis. Ta
čiau dabar pamačiau, kad ne 
taip. Naujienų skaitytojai nėra 
nei vienos religijos, nei vienos 
partijos ir ne vienos nuomonės 
žmonės. Kaip dera demokratiš
koje spaudoje. Naujienų skil
tyse ..arts nuo karto pasirodo 
įvairios, kartais net priešingos 
jų sa.idytojų nuomonės. To fak 
to padrąsintas mėginsiu ir aš 
pasisakyti sekančiu reikalu:

š. m. rugsėjo 22 d. Naujienų 
22-1 numeryje p. A- ’’leškys, po! 
antrašte Barzdukiniai kūtvėlos 
apkandžiojo prezidentienę, sma 
rkiai puola V-tosios Taut, šokių 
Šventes rengėjus,“Draugo” red. 
Br. Kviklį ir lietuvių studentų

, vertam ar 
nevertam, nusižemindami leri- 
kiamės ir rankas bučiuojame. 
Pamirškim baudžiavos laikus.

i Gyvename 21-niame amžiuje ir 
r laisvame krašte, kur visi pilie- 

suteikda-'čiai Iygūs- č a nėra luomų 
f skirtumo, todėl amerikonai ir 
Vadina viens kita vardais.

Gerald Ford, kurio gimtoji 
pavardė buvo King, nors ir ei
na šio krašto prezidento parei
gas, dar nė kartą tam postui ne 

' buvo išrinktas ir vargiai ar ka- 
jda bus- Ne dėl to, kad jis respu-

kairę nuo p. A. Pleškio pavar-' 
dės) pamačiau kitą straipsni:—Į 
JAV Prezidento rinkimai ir sau 
gumas (Skaitytojų Balsai)- Ra
šo S. B. Ir rašo kaip reikiant!I

to žnionąi Betty Ford parodyti 
plakatą su užrašu “Tell Jerry 
we won’t forget Helsinki”. Virš 
minėto straipsnio autorius už 
tai demonstrantus palygina net i 
su-šuiiihiiš, kurie mėginę pre-; Nevynioja į vatą nei Fordo, nei i ^identa-s’ bet atrodo 
zidentienę “apkandžioti” ir t. t., Kisingerio, bet parodo kas jie| - - - - —-
išvedžiodamas,kad “Šokių švenliš tikrųjų yra: jie pašalino JAV šamus?klaidlngurisnFkii^ŪŠ. 
tės lankytojų tarpe, dėl tokio ginybos sekretorių Schlesinge- Anas dedasi «taikos apašta]u“, 

ponios rį iš jo posto “kad detente dar tad kaįp {oks galėlu savQ pas_

jis ir malonus žmogus, tik visa 
bėda, kad jis vienaip kalba, bet 
paskui apsisuka visu 180 laips
niu lanku ir daro visai priešin
gai savo pažadams. Nors jis pre 

, kad daž- 
®1 niausiai vykdo Kisingerio per-

finansine‘ jėga padrąsinti, pra
deda maištauti prieš baltųjų į- 
vestą tvarką ir Saldžią. Gal kas 
galėtų paklausti to “laisvės sie
kimų užtarėją” kodėl jis ru

prez dento Fordo ir jo j 
įžeidimo, kilo be galo didelis 
pasipiktinimas, ypač kad prez. 
Fordas, kaip nė vienas kitas 
prėz.deiitas, yra daugiausiai lie 
tuviams parodęs palankume'’.

Paskaitęs šitokį A.Pleškio tei 
girną* mėginau atsiminti, kur 
ir kada prez. Fordas ne paža
dais, bet konkrečiais veiksmais 
būtų įrodęs savo palankumą 
m inns/ lietuviams. Neįstengiau. 
Bet atsiminiau, kad jis pernai,, 
prie ; i

gražiau bujotų Sovietų Sąjun
gos naudai, o J.A.Vbių silpnėji-

taikos apaštalu

tangas nukreipti i pilietinio ka
ro veiksmų sustabdymą Izrae-

mui. Šiuo savo žygiu (Schlcsin- Ho valstvbės paŠ0nėje Libane, 
gėrio iš posto pašalinimu) For kur kasdien Jiejasi kaltų ir ne, 
das aiškiai parodė savo nesava-,ka]Įų civiliu, vaikų ir moterų 
rankišktmią, galvojimo stoką; kraujas. Tačiau vieton to, Ki- 
it neturėjimą valstybės galvai sjngeris švaistydamas Ameri-

< v&dili reikalingų bruožų, nei ,kos jždo pinigus trankosi po vi- 
tirikaiiiiirną būti prezidentu se- 
kančią!, kadencijai...” Man atro
do, kad S. "B. pastaba labai taik
Ii, neperdėta ir teisinga.

stoką I kraujai Tačiau vieton to, Ki-
1 singeris švaistydamas Ameri-

Rado 100 milijonų 
mėty senumo kapus

Prancūzų-italų geologų ekspe
dicija iki šiol neprieinamoje Ša

šams neprikiša Baltijos kraštų haros dalyje prie Agados atra- 
okupacijos ir kodėl nesiūlo do 100 milijonų metj senumo 
jiems laike 2 nietų pasitraukti masinį kapinyną ne žmonių, bet 
iš Lietuvos? To jis niekuomet j tuolaikinių žemės gyventojų — 
nepadarys, nes negalima rusų suakmenėjusius dinosaurų griau- 
pykinti. Už tai jis ir Fordą at- (čius, dalis brontozaurų ir diplo- 
kalbinėjo nesusitikti su Solže- tokų, tiranosaufų ir kitokių mil- 
nycinu, kurį Kisingerio štabo žinų žvėrių suakmenėjusius li- 
aukštas pareigūnas 
buk ti pavadinęs “fašistu”.

,‘są pasaulį. Dabar, bevažinėda- 
■fo! mas po Afrikos žemyną neva 

•i tai remdamas jų laisvės sieki- 
r___ ,, - . 'muš, sukiršino juodukus, kurie

išvykimas į Helsnkio pa*. Iš savo pusės tik norėčiau pri Kisingerio politika ir Amerikos

.'■';':!< - '’ -’ ' ’"'

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

That way, you’re making a ręal investment in 
your future. And in America s, too.

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

opportunity investment

MoHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution-she did too. Right by his side.
Theft one day, while loading cannons, he was 

killed by 4 British bullet
Molly knew the time had come to take 

ttock in her country. So she picked up 
Where her husband left off. And when 
die smoke cleared, America had a 
hew victory and a new’ heroine.

Today, when its time to takė 
ttock in their country, Americans 
buy I ’ S. Savings Bonds.

When you join the Payroll zy

nesėiliai r kūčius. Rastos taip pat fosili- 
____  __ __ ______ _  . į zuotas liekanas skraidžiusių žvė- 

Gerald Ford, tiesa, praleido plerodaktylų ir didžiųjų pa-
■ daug metų Wasturigtoiie. Ta- šaulyje šliužų bei gyvačių lie

čiat! ten būdamas hepasižyihė- skanų. - ;
jo nei ypatingais gabumais, ■ Ta Saharos vieta vadinama 
nei sumanymaisLnei veiksmais. “Akmeninių žalčių kalnu”.

| Per prezidento ;Nixono neapdai 
rūmą pateko į' viceprezidento) 
vietą, kas eiliniam senatoriui 
buvo lyg aklai viškai grūdą ra
sti.- Vėh'au priverstinis Nixono 
atsistatydinimas automatiškai 
jį įštatė į prežidehtO vėžės. Pa
rinkęs savo vieton milijonerių, 
bet kitais gabumais į save pa
našų, Roekfėiėfį'Gėfald Ford 
per porą metų parkgavęs J. A. 
V-bių galingumą ir Susipažinęs 
su jo pareigomis, aišltū, norėtų 
tose pareigose pasilikti. Tačiau 
ar Amerikos gyventojai jį pat
virtins prezidentu;, ;pamafysime 
š.in- lapkričio iriėhr 2 dįehos rin 
kimuose.

Kaslink įvykusios defrionstra 
rijos, ponai, nesijaudinkime. Ša

Kastro iš kubiečių 
daro "milijonierius"

Reute-

A pt*£e o* -Mt puMcj^oi 
tad Tb* AMrtteng CouDcC

}^-r Brr>ApwS% inform wl*nVW»r>tri»^w1tr -
</ 5 years (4M*> tne first vestr). Lct*. stolen or destroyed

ku kad buvo pakviesta prezi
dento Fordo' žmOlia, bet gal ne- 
prošalį būtų buvę pakviesti ir 
prezidentinį kandidatą Jiliimy 
Carter su ponia Rdšalyn. Ar ne 
Illinois gubernatorius Ban Wal 
ker pasakė šokių - 'šventėje:- — 
Esu tikras,-kad Jimmy ’ Carter 
būtų norėjęs dalyvauti jūsų 
šventėje (ar panašius žodžius). 
Matyt, kad niekas jo nepakvie
tė. -

Pilnai sutinku ir su A. Pleš
ki o nuomone: “Mums, lietu
viams, labai svarbu aukštuo
siuose Amerikos sluoksniuose 
įsigyti gerą vardą.” Manau, kad 
daugumas lietuvių gyvai Seka 
priešrinkiminių įvykių eigą.Jei- 
gu dar atkreipsime daugiai! 
dėmesio į dabar vykstančias 
tarp Fordo ir Caeterio debatus, 
įsitikhisme, kad Jimmy Carter 
nesunkiai gali užimti Fordo vie 
tą Baltuosiuose Rūmuose, šian 
dien sunku pasakyti ar Carteriš 
taip pat neapvils rinkikų. Ne
abejotina. kad pasikeis JAV- 
bių vidaus ir užsienio reikalų 
politika. Tačiau “palankumą” 
etninėms grupėms visi politi
kieriai rodo tik tuomet Ir tik 
tam, kuomet toks “palanku
mas” naudingas balsų žvejoji- 
mtii.

HAVANA Kuba, 
ris praneša, kad Fidelis Kastro 
ypatingoje ceremonijoje pakėlė 
Į “milijonierius” — nepasakyta 
kiek cukriniu nendrių darbinin
kų. Jų “šėrai” esą ne doleriai 
bankuose, o nukirstų cukrinių 
nendrių krūvose. Norint gauti 
komunistų mfilijonierio titulą 
reikia, kad apie 30 “mačeteros” 
(fiertdrių kirtikų) per 6 mėne
sius Kubos cukrinių nendrių pri
kimštų milijoną ąrobų (11,500 
tonų).

Pilnai išpildė pasižadėtą kvotą 
“milijonieriai” specialioje ce
remonijoje yra dekoruojami spe^ 
daliais -‘tT’’- (marškiniais, vad. 
“T” shirts, ir' jiems leidžiama 
per. iškilmes ir ceremonijas sė^ 
dėti suoluose arčiau pūties Kas
tro.

višką vogusiyjv gaujq
ELGIN, Ill. — Policija likvb 

daVo keistos sudėties vagių gau
ją, kuri vien praeinančiais me
tais Elgine ir apylinkėje pada

lė 180 įsilaužimų ir apiplėšimų. 
Tai gaujai priklausė 6 paaugliai 
nuo 14 iki 16 metų “vidurinės 
klasės tėvų vaikai, vienas aukš
tesnės mokyklos iškritėlis 17 
metų amžiaus, “pasižymėjęs kaip 
tos gaujos vadeiva, ir viena 29 
metų amžiaus senmergė.

Jie vogė radijo, TV aparatus, 
automobilius, motorciklus ir ver
tingesnius namų apyvokos da
lykus. Policija suvogtųjų daly
kų neberado.

111 America. SAVINGS 
BONDS

WHMI YOU 1ANX OK WOtK

7) Mirties, kamera buvo nuolatos perpildyta lavo
nais. Tarptautinės paieškojimo tarnybos žiniomis Da
chau koncentrac. lageryje mirė 31,951 kaliniai Be to, ten 
buvo išžudyta tūkstančiai neregistruotų kalinių.

8) Bausmės blokuose buvo “bausmės kuopos “nuo
kitų blokų izoliuotos spygliuota viela, tai buvo-vadina
mieji (antrą kartą pagauti ir sugrąžinti į lagerį)' ir SS 
vadovybės bei geštapo “sunkesniam areštui”^ paskirti 
kaliniai.

9) 26 — tame bloke buvo
10) Kantina.
11) Dezinfekcijos barakas.
12) Stovyklos daržininkystė.
13) Grioviai su elektrizuotomis spygliuotomis vielos 

kliūtimis ir stovyklos mūras, viskas nakčia buvo apšvies
ta, kad lengviau pastebėtų bėgančius kalinius. ■

' 14) Tik įžengus į pievos juostą, 8 metrai nuo griovio, 
SS sargyba iš bokštų šaudydavo-į bėgančius kalinius be, 
įspėjimo., . , ■

15) agerio daboklė buvo, užpakalyje . ūkio pasta
to. Šito kalėjimo kieme buvo vykdomos bausmės ir su
šaudymai (korimai, sumušimai).

16) Kalinių mirtingumas labai greit didjo. 1940 me
tais pastatyto kremai o riju m o neužteko. Didesnis (ba
rakas X) turėjo būti pastatytas 1942/metais. Pagal. SS ■ 
vyr. būstinės Berlyne Įsakymą tenai, taip kaip ir kituose 
lageriuose buvo įrengtos dujų kairieros, užmaskuotos, 
kad atrodytų, kaip pirtys/ kurių tačiau -nėpąhaūdojo, 
kaip buvo, numatyta. ; _ /s'

* * • -k • *- - C ’

Dujų kameroje mirčiai kaliniai paskirti buvo (.transpor
tuojami iš Dachau į Hartheim pilį prie Linzo (3166 kali-, 
niai nuo sausio 1942 metų iki lapkričio 1944 m.) ir į ki
tus lagerius. • 1 ..-..r,

17 — Apie 6000 rusų karo belaisvių SS sušaudymo aik
štėje buvo sušaudyta. ' V- r.:

18 — 7500 įvairių Europos, .tautų kalinių, kurie, mirė 
ten prieš pat išvadavimą, yra -palaidoti Leitenvergę.;,

19 — Paskutinieji 1230 Dacham lageri6pmnflMeji’ 'bu- 
vo palaidoti miesto ‘^aldfriėdhof^ kapmise'

20 — Katalikiška koplyčia “Todesangst.-—Christi” 
buvo pastatyta 1960 m. . p k - ą : k , t

21 — Izraelitų paminklas — 1965 m.; į
22 — Evangelikų koplyčia —1964 m.
23 — Karmelitų vienuolynas i— 1964 m.
24 — Tarptautinis paminklas pastatytas už gaį-5 ki

lometru 1968 metais. Apie j į rašysiu vėliau ir plačiau, 
baigęs lagerio-apžiūrėjimą^ Čia. pasižvalgęs po lagerio 
muziejų aptikau šiuos užrašus marmuro lentose, kuriuos 
pasižymėjau savo užrašuose ir nurašiau >-vieną, Įdomų 
laišką; ’-k---

1. Paminklas prisiminti žydų kankiniams. 1933 —
1945 m. nacionalistinės baisios valdžioj, nukankinti- ..Jų 
mirtis reiškia reikšmę ir įsipareigojimą. Jis yra įrengtas 
pastatytas Žzraelitų Kultūros organizacijos Bavarijoje 
1967 / 5727. / ’ ' . : . *, . ,

2. Atminimo marmuro lenta, lenkų, ir.vokiečių kalbo-
rnisj Baisiausiuose metuose 1939 — 1^45.. šitame lagery
je buvo 35,606 lenkų kalinama, iš kurių buvo dvasininkų 
1,777. žuvo 10,000, kurių tarpe 858 
išlaisvinimo metuose lenkų dvasininkai, šią, paminklinę 
lentą įrengė* ... , .5

3. Dachau kaliniai — dvasininkų . žuvo įvairių tauty
bių, čia pažymiu žuvusiųjų skaičių.; .Katalikų — 2579, 
evangelikų 109, graikų ortodoksų 22, mahometonų 21 ir 
kt. Viso buvo nužudyta 1,0034 dvasininkai. .

štai Dachau muziejaus laiškas ir jo įdomus turinys: 
Munchen, den 17 Febrūar/'i942.

<1 r
ir

i
An den Reichsfuhrer ūnd Chef der’Deutschen 
Polizei Herrn Henrich Himmler. Bcriin S W -įl 
Prinnz — Albrecht Str. 8. -- 5 ’

Med. dr. S. Rascher, 
SS — Haupturmfuhrer,

KYŠIŲ SKANDALAS 
. NESIBAIGIA^

VAŠINGTONAS. — Rugsėjo 
29 d. senato vyr. komiteto pra
nešime kaltinamas ėmus Yyšitis 
Irano karo minislcris gcn. Has- 
seh TduraniAri. Jis gavęs kyšį 
Tranui perkant naikintuvus F- 
14 Tomcat.

Sėti. H- H. Humplirey pareiš
kė; kad geri. Tbufaniari rugsėjo 
12 kreipėsi ptic gynybos sekt; 
Rtfnisfeldo su prašymu, 1__
pirkti Afiierikoe 250 F-14 tipo 9 — 14 valandų 27 
naikintojų, tikslu suinodtrnin- 
ti Irano oro pajėgas. Į

Aukštai Gerbiamas Reischfūrer! • v
Trumpoj formoj pateikiu Jums rinkinį rezultatų, už

šaldytu žmonių atšildymo. Šiuo laiku dirbu, panaudoda
mas žmones, įrodyti, kad sausu šalčiu užšaldyti žmones 
gali būti vėl greitai atšildyti S. S. Gruppenfuhrer dr. 
Gravitz suabejojo, ir galvoja, kad man tęiks panaudoti

- ^mažiausia 100 žmonių to eksperimento įrodymui. Aš iki 
Si Šiol panaudojau tik 80 nuogų žmonių, kurie išbuvo lau|e

29 temperatūroje,' užsąlo jų kūnai
(Būs dauff8tl) J ‘ ’
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PALIKITE VISA VILTI

Dantes Pragaro atmosfera Soviets Rusijoje
Iš Ritos Lapaitės įspūdžių, aprašytų London, Ontario Free Press

1976 m. rugsėjo 25 d. numeryje
Atsiuntęs minėto laikraščio 

pusės lapo iškarpą su The Free 
Press įdėtu įspūdžių Sovietu Ru
sijoje aprašymu geras naujie- 
nietis K. J. Kudukis palyd ar aš-

rezervuotos turintiems Ameri
kos dolerių Vakarų turistams' 
ir komunistų partijos elitui. Do- j 
lerinė krautuvė “Beriozka” Vii-} 
niuje, Lietuvoje, yra tipingas;

tyje infprmūoja, kad **Rita La-j Sovietų Sąjungos grietinėlės tik į: 
pas yra lietuvaitė, baigusi čia, grietinėlei (creme de la creme) r * 
Londone, Western Ontario, uni- parduotuvės pavyzdys.
versi teta L- žurnalistika ir dir- t
banti -The I^ndon Free Press” E?leJe .susta‘yt‘ 
redakcijoje. Jos tėvai gyvena « regeratona.) Norint pirkto 
Toronte, ši, vasara ji buvo Lie- <»aldytuvj> su leo kubilams 

. . .7 >’ . . gaminti dalinu arba pasirinktituyoje ir čia aprašo savo ispu- . . , , . , ,mėgiama spalva dažytą — ten 
net negirdėtas dalykas. Gauna
mas tik vienas modelis — mažas, 
vidutinis ir didelis^ Išskiriant 
sunkaus svorio kėlimo čempio
nus, niekas tų didžiųjų neper
ka, dėlto žmonės perka mažuo
sius, kadangi nėra kas pirkinį 
į namus pristato.

“Jei norite gyventi ligi su
brendusios senatvės ir būti gra
ži, kukli, pilna (through) ir tei
singa, gerkite arbatą”, autorė 
apie 250 eilučių per 6 pusės pus
lapio skiltis antrašte “Apsilan
kiusį Rusijoje pasitinka pasi
baisėtinas, visų reikalingų da

lykų trūkumas”. Minėtas arba
tos garsinimas, paskelbtas prieš 
garsinimą gadynės stiliumi, yra 
vienas iš pavyzdžių eksperimen
tavimu, kaip paveikti vartotoją, 
rašo Kanados žurnalistė p-lė La-

JAC GRĖBSTO LAPUS

Ramovėnų kultūrinis vėjas Chicagoje
į namus pristato. Clevelander Ramovėnų vyrų vuotų balau dėka dainos i vii.

Šaldytuvu pasirinkimo net do- choras, virš dvidešimt asmenų, puikiai skambėjo, tad ir publika 
lerinese krautuvėse nėra. Norint vadovaujamas muz. J. Kazėno, jiems plojimo negailėjo, 7-

Chicagos Ramovėnų iškviestas, t mentais net ovacijas sukėlė. Bu- 
pateikė įvairaus repertuaro kon^vo atliktos ir kelių operų ištrau- 
certą čikagiškiams. Choras su- j kos, kurias atliko choro solis-

itin

mo-

<iai, kaip ir dera patriotams ka- 
tišktanis.

Po koncertinės programos, .vy- ,------»■—
■ ko n’ otaikingos vaišės ir šokiai, į SV ems Planetoje gyveno apie 1
kuriems grojo jaunų lietuvių or- 

j kestras, Vytis, vadovaujamas 
į taip pat jauno vadovo L. Dargio, 
berods, visi yrą jauni studen

tai, jie grojo puikiai ir iš publi
kos susilaukė dažnos padėkos.

! Clevelandiečiai ramovėnai, 
I jausdami chicagiškių jiems reiš
kiamas dideles simpatijas, ne
pašykštėjo padainuoti ir prie 
vaišių stalo, kur jie traukė dai
ną po dainos, o į jų eiles spon
taniškai, įsitraukė ir balsingoji 
publika, tad lietuviškos dainos 
sutartinė tik ir skambėjo. Neten- 

‘ ka abejoti, jog ši kultūringa, pa
kili nuotaika paliko visų širdy
se šiltą, brolišką tautinį jausmą, 
Kurio jau taip pasigendama po
litiškai pavargusioje išeivijoje.

Tenka su malonumu pasaky- 
Koncerto akomponiatorė, cle- pi, kad Cleveland© ramovėnų vy

Žmonijos daugėjimas
Penkis tūkstančius metų piū- 

.9^ x lanuivjc vciiu apie 4
' milijonai žmonių, du tūkstan
čius metų vėliau žmonių jau bu
vo anie ketvirtadalis bilijono, o 
apie 1,500 metu atgal jau pusė 
Milijono arba 500 milijonų. Pra
džioje .0 amriaus žemėse gy
ventojų jau buvo 1 bilijonas ir 
665 milijonai. Etidešimtasis 
amžius skaitomas vaisingiausiu r 
1974 metais žmonių žemėje bu
vo 3 bilijonai ir 890 milijonų. 
Apskaičiuojama, kad dar po 35 
metų, tai yra 2,010 metais bus 
7.7 bilijonai. Didysis pavojus 
žmonėms žemėje ne tiek ankštu
mas, kiek badas. Jau dabar apie 
pusė žmonijos arba badauja ar
ba neprivalgo.

Išteisino Allied
Chemical bendrove

velandiškė ponia Genovaitė Kar- rų choras dar ir sekančią dieną Į 
sokienė, choro pirmininkas — savo meniniu sugebėjimu džiu- 
A. Liutkus. Koncerto pranešė
ja žavi, jauna panelė Ramutėj šių metu Jėzuitų koplyčioje. 
Drūtytė, nesenai baigusi Lit. pe- Į Vietos ramovėnai svečiams su- 
dagoginį institutą.

Visi programos atlikėjai ir 
pati pranešėja buvo apdovanoti 
gyvų gėlių žiedais; choristai ga
vo po baltą gvazdiką, akompo- 
niatorė ir pranešėja po puokštę

gino chikagiškūs, jie giedojo mi-
RICHMOND. — Federalinio 

teismo teisėjas išteisino Allied 
Chemical bendrovę. Teisėjas pa
prastai nusprendė, kad nėra iro 
dymų, jog bendrovė teršusi ir 
nuodijusi James River upės 
vandenį. Gi Life Science Pro
ducts bendrovė, kuri pagal už
sakymą gamino Allied Chemical 
bendrovei priešinsektinius che
minius nuodingus produktus, 
pateisino viename kaltinimo 
punkte, kuriame sakoma, kad 
Life Science sąmoningai pylė 

nuodus į upę.
Allied bendrovė, kaltinama 

kitoje civilinio ieškinio byloje, 
kurioj tos įmonės darbininkai ir 
James River žvejai reikalauja 
100 mik dol. atlyginimo.

Virginijos sveikatos departa
mentas Allied bendrovės įmo
nę uždarė, kai dirbą -įmonėje 
darbininkai pradėjo sirgti apsi
nuodiję Kapone nuodais.

rengė dar ir jaukius pusryčius, 
kurią metu ir vėl risi turėjo ma
lonią progą pabendrauti, pasi
dalyti įspūdžiais, ar praeities 
išgyvenimais, kurių nemaža tu
ri buvusieji Nepriklausomos Lie
tuvos kariai... Iš tolo stebint ra- 
movėnų pokalbius, jų atsisvei
kinimą, teko padaryt išvadą,, kda 
praeities bendri išgyvenimai juos 
yra surišę maloniu neatmezga- 
mu draugystės ryšiu.

Tad ir teskamba ramovėnų 
daina, tegyvuoja jų draugystė, 
tegyvuojaja ir jų stiprus ryžtas 
tautiniai išlikti, Lietuvos lais
vės rytą išvysti.

Spaudos atstovė Z. J.

silaukė išskirtinai didelio čika- I *
giŠkių įvertinimo, ovacijų.

Koncertas, įvyko š. m. rugsė
jo 18 d., Jaunimo centre, didžio
je salėje, išpuoštoj gyvų gėlių 
puokštėmis ir degančių žvakių 
šviesa. Koncerte ir vaišėse da-

nusipirkti batelius 38 numerio 
(lygu 8 “saizo”) gauna pasirink
ti iš aštuonių skirtingų porų iš 
mados išėjusių “platforminių” 
batų.;.

šiemet rugpiūčio mėnesįo vi-* 
duryje visoje krautuvėje buvo 
pakabintas vienui vienas liūd
nai atrodantis vyriškas kostiu-. 
mas Jokio- stiliaus, spalvos, , . w.j v. • - ilyvavo virs pustrečio šimto as-mierps ar medžiagos pasirinki- J 
mo. Tik vienas kostiumas. Vai- ‘men^-
kams drabužių pasirinkimas toks į Koncerto dainos repertuaro 
pat. žema sovietinių prekių ko- gana didelę dalį sudarė karinio 
kybe verčia Sovietų ■ piliečius motyvo dainos, maršai, Nepri- 
griebtis keistos elgsenos. Vaka- f klausomos Lietuvos karių dai
rų turistus dažnai gatvėse, vieš- nuoti. Choristų stipriai kulty- 
bučiuose, baruose, parkuose, žo- i _ 
džiu visur — apstoja kaip ru- 
sai, taip .ir kiti Rytų Europos 
žmonės prašydami, maldaudami 
kad jiems parduotų viską, kad 
ir paskutinius marškinius misi-1 
vilkęs■-— drabužius, apsiaustus, ( 
kad tik būtų “nice amerikans- 
ki”. Vaikai suaugusiųjų pavyz
džiu /turistus trukdo išmaldau
dami kramtomos gumos.

Geresnės kokybės dalykų ga- 
ilgą laiką, kol rusiškas pirkėjas j Įima gauti įvairiais neoficialiais 
pasiekia eilės pradžią, jo ar jos keliais. Sovietų Sąjungoje ge- 
jlauktasis produktas yra išpar- riausiai bujoja juodoji rinka, 
duotas.;. ,r_ - a L. Problemą be to didina aukštos
/’ -Manekenai krautuvių languo- ^nos- ^ena lietuvė, dirbanti 

yra tik langų dekoracijos, ir . Vilniaus vaistmėje algos sakėsi 
dažnai tokiu prekių tose krau-'gaunanti po 80 rublių mėnesiui,

- tuvėse visiškai nėra. Drabužių, |kai P°ra bat,l kaštuoja apie 50 
.-batų, pardavimui atsargos yra .^W P1^ausi bu^ “ 
labai mažos ir ju rūšys daug P° 12 rublių su dviem miega- 
prastesnės negu dinguose rodo- < maišiais, bęt jie pilni žmonių ir 
mos. šioje proletariato lygybes jL 
šalyje aukštos rūšies prekės yra

Svarbiausioje Maskvos arte
rijoje Lenino Prospekte yra vie
nodo didumo ir vienas nuo kito 
.atstumo reklamos postai. Pra- 
eitą pavasarį juosė buvo garsi
nama garbinga proletariato atei
tis. Dabar jų užduotis yra di
dinti vartotojų apetitą. Bet prie
šingai negu Vakaruose, kur tam 
tikras produktas yra garsinamas 
tam, kad į-save patrauktų pirkė
ją nuo konkurentų produktų, So
vietų garsinimai reklamuoja tik 
valstybinės gamybos rusiškus 
produktus. Visi sovietų garsi
nimai neturi nieko bendro su So- 

, vietų konsiumerizmu (vartoto
jų reikalavimais). Juose nema
tyti jokio supratimo kodėl dau
gumoje krautuvių Žmonės stovi 
eilėse nuo dviejų, tiki šešių'va
landų, pradedant mėsos turgu 
baigiant vaisių kiosku. Ir per tą

į butą gauti tenka metais laukti.
i (b. d.) J- Pr.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga' '

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. *
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

1.’. T.-

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

: RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti pultely knygy, kurio* papuoi bet kokia 

knygų minti ar lentyna.
Alekundra* Pakalnilkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnSkis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliu- 296 psL. kaina $5.

Dr. Kary* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiai* viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. BlrfUka, SENŲJŲ LlETUVlJkŲ KNYGŲ ISTO- 
/ ' RUA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir

šeliais — $2.00; n dalia. 225 pst, įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais______________  $2.00

Henriku Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAIMA RYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL$3.00

M. Godeli*, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ■__________ ____________________ $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

i [ 1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. TeL HA 1-6100

tai. A.. Liutkus padainavo
“žvaigždutė’, muz. B. Dvariono.
A. Kavaliūnas, solo “Naktis prieš
žygį”, iš operos Demonas — muz. Į-
A. Rubenštainp. Sol J. Kazė- roži,i’ kūnas įteikė J. Variako- 
nas puikiai išlavintu balsu at-l Jienė> Pasiteikusi savo mažame- 
liko net keliu operų ištraukas, žav9 atžalyną, Jonuką ir Re- 

Kunigų” arija iš operos natą, lituanistinės mokyklos mo- 
k - ' 5 ■ - kinius.

tai: "
“Užburtoji fleita” — muzika 
Mocarto, ištrauką iš operos “Ri- 
goletto’ — muzika G. Verdi sol. 
Bronius Kazėnas — Studentų ai
dai, iš operos Studentų princas 
— muz. S,. Rombergo.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ ‘ 
AMERIKOJE

jau 80 jnety tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo daU’SLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau*
7 giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS' dolerių savo apdraus- 

...: \ 7 *■ ■ ■
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė. organizacija — duoda gyvy

bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, p teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. *

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama' lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

tiems nariams.

Koncertą atidarė svečius, cho
ristus išjaustu, kūrybiniu žo
džiu pasveikino A. Juškevičius, 
LKVS Ramovė centro valdybos 
vicep.,'buvęs ilgametis Chicagos 
Ramovėnų skyriaus pirminin
kas, šiuo atveju daug pastangų 
padėjęs, kad šis koncertas įvyk
tų, kad clevelando choristai bū
tų atkviesti į Chicagą.

LKVS Ramovė centro valdy
bos ilgametis pirmininkas, genr. 
štabo pulkininkas K. Dabulevi- 
čius padėkojo choristams už pa- 
jšisventimą lietuviškai dainai, už 
pastangas atvykti Į Chicagą ir 
vietinius pradžiuginti savo dai
nomis. Kvietė ramovėmis palai
kyti tamprų tarpusavio ryšį, lie
tuvybės ryšį. Abiejų kalbėtojų 
nuotaika, jų balsai skambėjo va
lingai, nuteikiančiai, pakėliau- Bulariu iždininku.

Nauja ACEN valdyba 
19.77 metams

NEW7 YORKAS. — io rugsėjo 
16 d. New Yorke įvyko Paverg
tųjų Europos Tautų Organizaci
jos seimas, kurs peržiūrėjo Pa
vergtųjų Tautų Savaitės balan
są ir išrinko naują ACEN val
dybą iš šių asmenų: lenkų Ste
fan Korbonski pirmininku, betu
riu Bronius Nemickas vicepirm-i 
ninku, lenkas Felix Gadomski 
general, sekretorių ir Mirom

SLA

SLA

SLA

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmiu nuotykių 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt M

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi . ' U'

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOJ DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: y

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

NUSIKALTIMAI PATIES 
PROKURORO ĮSTAIGOJE

NEW YORKAS. — Du New 
Yorko valstijos prokuroro asi
stentai apkaltinti kyšininkavi
mu, priesaikos laužymu ir baus
tinais elgesiais: vienas ju yra 
buvęs general, prokuroras Louis 
Lefkowiz asistentas, antrasis 
general, prokuroro asmeninis se
kretorius.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Astra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes- 
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

s

FSL1C
WfcwYi i pllią I

Taupykite dabar

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

7%%.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša 

51/4%

RSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metai*. TEL- <21-3070

jFtalgfot pietuose kiemiu automobiliams pastatytL
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Ar verta siųsti knygas į Vilnių?
Amerikos lietuvius politikos mokyti pasiryžusieji mok

slinčiai, “moksliškai” apsvarstę teigiamas ir neigiamas 
klausimo puses, sąžiningai pasvėrę gautus rezultatus, pir
mame Akiračių puslapyje amerikiečiams pataria siųsti 
visą gyvenimą sukauptas knygas Į Vilnių. Jie net duoda 
ne tik Vilniaus valstybinio'universiteto adresą, kur seni 
Amerikos lietuviai gali siųsti savo knygas, bet jie prideda 
ir “tarybinės” Lietuvos mokslo akademijos adresą, kuriai 
taip pat galima siųsti visas turimas knygas. Jie pabrėžia, 
kad ten galima siųsti ne tik Amerikoje leistas lietuviškas 
knygas, bet ten bus priimamos ir Amerikoje leidžiamos 
angliškos knygos. Vienas kitas mūsų daktaras buvęs Vil
niuje ir kalbėjęs su bibliotekų tvarkytojais. Jis patyrė, kad 
dabartinėse Lietuvos mokslo įstaigose yra tikras knygų 
badąs. Ten trūksta lietuviškų knygų, bet jiems reikalin
gos ir angliškos knygos,-nes studentai negali net mokslo 
tikslams niekur gauti mokslo knygų. . ..

3 - ■ - - . . f

Įsismaginęs Lietuvos ir Amerikos kultūros reikalų 
“specialistas” tiek toli nueina, kad jis pataria “tarybi- 
nėn” Lietuvon siųsti ne tik knygas, bet ir Amerikoje ėjusių 
žurnalų pilnus komplektus. Geriausia juos siųsti įrištus. 
Juos lengviau esą pasiųsti ir bibliotekose juos patogiau 
saugoti. ... A * .Ą ,

Akiračių specialistas konstatuoja, kad Amerikoje vis 
dėlto buvo išleista didokas skaičius lietuviškų knygų, laik
raščių, žurnalų ir kitokių leidinių. Jie buvo leidžiami šio 
šimtmečio pradžioje, jie ėjo po Pirmojo Pasaulinio Karo ir 
leidžiami šiandien. Čia išleista didokas kiekis menkaverčių 
knygų, bet yra išleista ir labai vertingų, be kurių būtų 
labai sunku kalbėti ne tik apie lietuvių kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę, bet neįmanoma nieko rimtesnio para
šyti ir apie Amerikos lietuvių darbininkų pastangas išsi
kovoti sau padoresnį atlyginimą už 8 valandų darbo die
ną. Be Amerikos knygų ir žurnalų, rusų valdžios pristaty
ti komunistai negalėtų įrodyti, kuriais keliais Leninas 
per Lietuvą Iskrą į Minską siuntė. Jis tvirtina, kad visos 
tos knygos būtų naudingos ne tiktai universitetų bibliote
koms, bet ir jose žinių siekiantiems studentams.

Stipriausias šio “specialisto” argumentas yra toks: 
daugelis Amerikos lietuvių knygą mėgsta ir yra surinkę

gana daug vakaruose išleistų knygų ne vien lietuvių, bet 
ir kitomis kalbomis. Knygas įsigijome, jas skaitėme, o 
dabar nieko daugiau nedarome. Be to, mes senstame. Sa
vo laiku knyga puošė mūsų butus, bet dabar ji tampa jau 
našta, nes nėra vietos knygoms sudėti O kai mes iškeliau
sime, kaip jis sako, į “Anapilį”, tai su knygomis gali būti 
labai blogai. Visi žinome, kaip neapdairesnių žmonių kny
gos nueina į sąšlavų dėžes ir dingsta. Prie “Anapilio” var
tų artėjantiems žmonėms jie pataria knygas siųsti į Vil
niaus “mokslines” bibliotekas, kad jaunimas galėtų su
kauptu turtu pasianaudoti.

Bet šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais Amerikoje mok
slo titulais apsikarstę daktarai viską sprendžia pagal lais
vojo pasaulio mokslo žinių įsigijimo standartą. Jeigu jie 
JAV gali bet kuriuo klausimu eiti į universitetų ir kitas 
specialias bibliotekas faktams tikrinti ar kitoms informa
cijoms gauti, tai jie mano, kad ir Sovietų Sąjungos biblio
tekose studentai gali pasiimti bet kuri Amerikoje leistą 
žurnalą, jį - pavartyti, rūpimą klausimą pastudijuoti ir 
tada sėsti prie darbo, kuris būtų naudingas ne tik pačiam 
studentui, bet ir kitiems jos kolegoms. Amerikos lietuvius 
mokyti pasišokėjusieji Akiračių vyrai nepasistengė nusta
tyti, ar rusų okupuotuose kraštuose bibliotekos yra tokios 
pačios, kokiose yra laisvame pasaulyje. Jie patyrė, kad Vil
niaus universiteto bibliotekoje yra knygų badas, bet jie 
nepatyrinėjo, kodėl ten tas badas atsirado. Jie žino, kad 
studentams reikalingų knygų Vilniaus universiteto bib
liotekoje nėra, bet jie nepabandė išaiškinti, ar bibliotekų 
.padėtis yra geresnė pačioje Rusijoje arba kituose rusų pa
vergtuose kraštuose.

Jeigu jie geriau pažintų komunistus ir būtų susipažinę 
su sovietų valdžios patvarkymais bibliotekoms valyti, tai 
jiems tas “knygų badas” kitaip atrodytų. “Knygų badas” 
yra ne tik Vilniaus bibliotekose, bet jis yra visoje Rusijo
je. Komunistai, pavergę kraštą, pirmiausią išvalo jį nuo 
nepageidaujamų žmonių, o vėliau valo mokslo įstaigas 
nuo komunistams priešingų knygų. Tas bibliotekų valy
mas eina visą laiką. Pirmiausia jie išima ir išsiveža komu- 
nisteinėms idėjoms priešingas knygas, o vėliau, partijos 
linijai kiek pasikeitus arba kuriam rašytojui iš rašytojų 
“nusmukus” į nerašytojų eiles, išimamos ir jų knygos. Be 
to, visoje Sovietų Sąjungoje veikia stropi pašto cenzūra, 
kuri tikrina kiekvieną knygą, siunčiamą net ir gryniausiu 
ir tiksliausiu mokslu besirūpinančiai įstaigai. Pavergtos 
Lietuvos biblitekose nėra net Bostone leistos “Lietuvių 
Enciklopedijos”, tai kaip būtų galima ten rasti kitas Ame
rikoje leistas knygas?

Akiratininkai pirma turėjo ištirti, ar Lietuvon siun
čiamos senių knygos bus padedamos į Vilniaus universite
to bibliotekas, o tiktai vėliau patarti ten tas knygas siųsti 
ar nesiųsti. Ona Šimaitė, ilgus metus dirbusi bibliotekoje 
ir komunistus gerai pažinusi, savo biblioteką pasiuntė 
Amerikos universitetui, bet ne į Vilnių. Ji žinojo, kad jo
sios knygas, kaip ir Amerikos lietuvių knygas okupantas 
konfiskuos ir studentams neleis pasinaudoti. Akiratinin
kai, nežinodami siunčiamų knygų likimo, pataria siųsti 
knygas nežinion arba prapultim Vietoj rūpintis apie vietą 
arba vietas vertingesnes lietuviškas knygas Amerikoje 
ilgiau išsaugoti, jie pataria jas pasiųsti okupantui, kuris 
mokytis norintiems žmonėms jų neduoda. Lietuvon rusai 
išsivežė kelias dideles Amerikos lietuvių bibliotekas, kodėl 
akimirkininkai nepasiteirauja, kur jos sukrautos, kodėl jų 
nepadeda į Vilniaus bibliotekas, kad jaunimas nejaustų to 
knygų bado?

Sį metą arbūzu derlius Amerikoje nepaprastai geras. Pa
vasarį buvo lietaus, kuris padėjo arbūzams augti o saulė vė
liau juos prinokino. Ūkininkai veža arbūzus į rinką, o dar di
desnis iu skaičius eina į kenavimė dirbtuves.

yritmoųAm, ą iįe kultūrnėm- 
Reikia daugiau artimiau ir vie
ningiau reikštis. Tai bus geres
nė pagelba, — baigė Algirdas.

BRAŽINSKŲ SPAUDOS KONFERENCIJA
NEW YORK, N. Y. — Praei- 

Į tą kartų trumpai apibūdinau 
Bražinskų spaudos ir radijo 
konferencijoje užsirašytas svar 
besnias mintis, o šį kartą apra
šysiu plačiau ir aiškiau.

VLIK© pirmininkas dr. Kę
stutis Valiūnas atidarydamas 
konferenciją, pabrėžė, kad Bra 
zinskai savo žygiais ir drąsa į- 
rodė, jog galima pralaužti, ge
ležinę uždangą ir galima iš už 
jos pabėgti. Toliau jis tęsė: — 
Jeigu aš dabar mėginčiau aišr 
kinti jų Odisėja bei kelią, kaip 
jie čia atsirado, tai, žinoma, 
būtų kartojimas to, ką jūs vi
si žinote, O aš džiaugsiuosi, 
kad ši konferencija yra su
šaukta Bražinskų, kurie yra 
Amerikoje, kurie nugalėję vi
sas kliūtis atsirado čia pas 
mus-

Dr. K. Valiūnas pakvietė Pra 
na Bražinską paskelbti savo ir 
savo sūnaus pareiškimų, o vė
liau davė laiko klausimam, atsa 
kymam bei pasidalinimam įvai

dradarbiauti su pavergėju-oku- 
pantu rusu ir jo tarnais? Ar tas 
bendradarbiavimas kuo nors 
naudingas Lietuvoje gabenan
tiems lietuviams?
— Su lietuviais bendradarbiau 

ti reikia ir visas būdais, ir tiek? 
kiek tik tų būdų galima suras
ti. Bet su okupantu jokio bend
radarbiavimo negali būti, kol 
Lietuva yra pavergta. O su tau
ta galima siekti kontaktų, kad 
informuoti jų apie padėtį ir pa
sikeisti idėjomis, Gerau jei jie 
gali šį. tą pasakyti išeivijai, o 
išeivija gali jiems patarti, kiek 
tai įmanoma. Tačiau su okupan Į 
tu jokių kalbų, mano nuomo-| 
ne, neturi būti, — haigė savo at 
sakymą Algirdas Bražinskas..

— Ką daryti, kad gerįaušįaį 
padėtume pavergtai Lietųvąi?\ - V

— Man atrodo, reikia, svar-(dviejų tikslais ir siekimais,
blausia, išeivijos lietuviams iš-1 
laikyt lietuvybę. Išlikti lietu-J 
yiais ir išlikti jautriais lietuvis-į 
kiems reikalams. Kelti kuo gar. , .... ,
siau Lietuvos vardą ir vargą, iri >««eka uus.g.nklavrmo

legaliu būdu gyventi Ameri
koje?

— Byla dar eina. Mes prašy
sime politinio prieglobsčioJaų 
mes jo prašėme. Ir aš, maųau, 
kad Amerikos vyriausybė elgsis 
humaniškai ir palankiai mūsų 
atžvilgiu, ir kad bus mums lei
sta galimybė likti Amerikoje, if 
įsijungti į Amerikos gyvenimų, 
kad galėtume būti naudingi de
mokratijai. Padėti ir prisidėti 
prie pastangų išlaikyti Jiętuyy- 
t>ę, ir taip pat prisidėti, kiek ga
lėsime, prie Lietuvos išįaisyį- 
□imo pastangų, baigė savo at 
sakymą Algirdas.

— Ačiū! žinau, kad ąbpdų 
dienraštį Naujienas skaitote. 
<okia judviejų nuomonė apie 
Naujienų vedamą liniją?
— Naujienas mes gaudavome, 

caip ir kitų lietuviškų spaudų,
bet ne regujįąriąi, o tiktaį, dau
giau, atstiktinai. Tad aš manau? 
kad Naujienų linija yra nųsista 
čius prieš Lietuvos pavergėjus 
ir kad siekių Lietuvai laisvės? 
ir, tuo atžvilgiu yra tvąrkpje, O 
dėl kitų klausimų, mes dar ne
same pakankamai susipažinę 
su padėtimi Amerikoje, kad ga 
lėtume komentuoti ar ta linija 
teisinga. Mes nežinome kokios 
pajėgos čia ir kaip jos susigru
pavusios. Reikia daugiau, pla- 
čau pažinti gyvenimų, kad ga
lėtume komentuoti, o tik iš at
sitiktinio įspūdžio ar skaitymo 
neįmanoma susidaryti nuomo
nės. Mes laikome Naujienas la
bai pozityviu laikraščių, nes 
yra lietuviškas ir patriotinis, o 
tai yra svarbiausia, — bąigėAl- 
girdas. -

— Ačiū! Naųjįeųpą kviečia 
jaunąjį ir vyresnįjį įęndrąjfar? 
biauit, parašyti savo -įspūdžius, 
per Naujienas kreiptis į plačią
ją visuomenę. Naujienos mielu

daugiu')

rių faktų ir faktehų, kurie juos padėti Lietuvos žmonių pastan-j derybos
atvedė iš Lietuvos per Aziją goms išsilaisvinti, ir tai; hSRl go j VIENĄ; Austrija. — jaų.įyyr 

riausįa pagalba Lietuvai,- ^yar-1 kp J12 posėdžiui tųjp Natą įf 
v-—ivi.-i-x.-. • 'yąj-šų.yąų f^ktą

ąe dėl abipųsį|ką gų&lft 
žinimo Centrą Ęųjąpoję. Dery- 
bos prasidėjo Į97.3 m. spąlio Š0 
cįięnų, feet r^pltatu B-jema^yti, 
Liuksemburgo delegatas pasiūlė 
priimti JAV pasiūlymų, kad 
Amerika atšauks 1,006 taktinių 
atominių užtaisų, jei Sovietų Sų- 
junga atitrauks 1,700 tankų.

čia.
Po Brazinskų pareiškimo pa

klausiau kelis klausimus. Prie 
pirmųjų klausimų prijungiau 
ir paaiškinimą.

— čia Amerikos lietuviai yra 
pasidalinę į dvi stovyklas; vier 
hi bendradarbiauja su Lietu? 
vos pavergėju, p kiti ne... Kaip 

Į atrodo Lietuvoje,’ kai kurių A-, 
merikos lietuvių pastangos ben nau, bus išvaduota politiškom

biausia, reikia išlikti lietuviais 
ir kiek galima jautresniais Lie
tuvos reikalams, ir, - aišku, nepa 
siduoti komunistams ir jų ban
domoms provokacijoms ar skal 
dymams, likti ryžtingiems ir ne 
abejingiems politiškiems reika
lams, kad nebūtų politika už
miršta. Vis dėl to Lietuva, ma-

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS 
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Taigi pažiūrėkime, ar iš tiesų “mes” visi su tuo su
tinkame ir ar iš tiesų taip yra!? Ar tikrai, išeivių ko
voje prieš okupaciją, dr. Maceina su savo bendramin
čiais nei tkiek nėra šalininkais tos banditų gaujos teo
rijos? Rusų emigrantai bėgo tiktai nuo komunizmo, 
ir tai yra įvykis. Dr. Maceinos nuomone, lietuviai 
taip pat bėgo tik nuo komunistų, o ne nuo rusų. Rusų 
emigrantai visą kaltę verčia tik ant komunizmo, jį pa
statydami blogio veiksniu, prieš kurį reikia kovoti. 
Visu šimtu procentų taip pat kalba dr. Maceina. Rusų 
emigrantai liepia skirti komunistinį režimą nuo rusiš
kumo ir Rusijos valdžią nuo rusų tautos, nes dėl tautų 
pavergimo, genocido bei dėl to. kas vyksta pačioje 
Rusijoje, rusų tauta nėra kalta.

Dr. Maceina skelbia tą patį, kad ne rusai yra mūsų 
okupantai, bet komunistai, kad nereikia akcentuoti 
žodžio “rusas", nes tokiu būdu pasidaro kova prieš 
rusą kaip žmogų. Tai išeitų, kad mes savo okupantu 
turėtume laikyti komunistus tik iškamša be žmogiškos 
gyvybės apraiškų; arba, iekdami rusų “neįžeisti”, mes 
turėtume savo okupantu laikyti italus, ar prancūzus 
komunistus; arba, kad nevirstų kova žmogaus prieš 
žinogu. mes, kovoje, prieš okupaciją, rusus turėtume 
laikyti karvėm ir arkliais'.? . . .

Kad nevirstų kova žmogaus prieš žmogų, mes ko
voje prieš okupaciją, rusus turėtume laikyti karvėm 
ir arkliais'?...

Tai matome, kaip visu šimtu procentų dr. Maceina 
yra pasisavinęs rusų, emigrantų kovą, tokiu būdu tap
damas ir banditų gaujos ryškiu šalininku. Kova tik 
prieš komunizmą yra jų abiejų pagrindinis tikslas. 
Skiriasi tik kovos priežastys. Rusų emigrantų kovos 
priežastis prieš komunizmą suverčiant visą kaltę jam 
yra dvejopa: komunizmo laikymas savo priešu, nes 
jie patys nuo jo nukentėjo, iš kitos pusės, ta kova 
stengiamasi pateisinti (apginti) rusiškąjį imperializ
mą.

Dr. Maceinos kovos prieš komunizmą, taip pat visą 
kaltę suverčiant jam, priežastis yra tik viena — kova 
už komunistų atsivertimą. Jis yra įsitikinęs, kad ko
munizmui žlugus, Rusija pasidarys demokratiška ir 
savo gera valia Lietuvai sugrąžins laisvę. Visiškai "taip 
pat kalba rusų emigrantai.

Iškabos teorija, kuri yra priešingybė banditų gau
jos teorijai, savaime aišku, dr. Maceinai nepriimtina, 
bet ir nuo jos jis visiškai nepasitraukia, karts nuo 
karto pasiskolindamas vakariečių mintis tiek, kiek jos 
jam yra naudingos... Dr. Maceinos pasakymas, kad 
Rusijoje komunizmas “yra virtęs viso rusiško gyveni
mo veiksniu ir kad šis veiksnys yra atėjęs su sovietine 
okupacija ir j Lietuvą”, yra kurioziškas.

Žinoma, laikyti komunizmą veiksniu (faktorium) 
Rusijoje, kuri nėra okupuotą, gal buvo ir prieinama, 
norint pateisinti rusų tautą, bet tą “veiksnį” atvedęs 
prie Lietuvos sienos, kur turėjo įvykti okupacija, dr. 
Maceina pateko į keblią padėtį, pamatęs, kad komu
nistine ideologija, būdama tik žmogaus pažiūra, pati 
savaime nėra veiksminga ir negali įvykdyti veiksnio 
užduoties okupuoti Lietuvą. Todėl jam nieko kito 
neliko tik pripažinti vakariečių (Iškabos teorijos)

problema, o ne komunizmas, kad tas veiksnys yra oku
pantas, o su jąįs kartu atėjęs komunizmas tik jų ideo
logija. Rusai yra savo pažiūrų savininkai ir nuo jų 
priklauso komunistinis' režimas. ‘Sovietas’ reiškia tą 
patį. Pavadinimas ruso — rusiškumo nepanaikina, 
tad politinėje kpvoje akcentuoti ‘rusą’ yra visiškai 
normalu ir1 teisinga.

Dr. Maceina rašo: “Lietuvos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą buvo ne tik jos įjungimas į Rusijos imperiją, 
bet ir jos įjungimas į komunistinę ideologiją. Nuosek
liai tad mes buvome susirūpinę ne tik politine Lietu
vos laisve, bet ir krikščioniškąja jos dvasia bei kultū
ra. Mes neužmerkėme akių nei politinio tautos paver
gimo, pasaulėžiūrinio jos “perauklėjimo” atžvilgių, 
šie du kovos barai buvo mums lygiai svarbūs, nes Lie
tuva, tiek politiškai pavergta Rusijai, tiek persunkta 
komunistinės ideologijos bei santvarkos, buvo mums 
nepriimtina.” Taigi, “mes” . . .

Bet ar “mes” pastebime ką dr. Maceina nori mūsų 
pačių vardu pasakyti? Kad politinėje kovoje dėl Lie
tuvos, nepriklausomybės atstatymo nepamirštame, jog 
dar yra ir komunizmas, persekiojantis religiją, ir tai 
religijai ginti mes turime įkurti antrą kovos frontą. In 
pabrėžiama, kad tos abi kovos sritys mums turį būti 
lygiai svarbios. Aš manau, kad ne vienam kils klausi
mas: Kam tie du frontai? Juk politinė kova, kurios 
tikslas išvaduoti iš okupacijos tėvynę, apima visas 
sritis,.nes, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ir ka
talikų persekiojimai, ir rusifikacija bei nutautinimas, 
ir kitokia vykdyta prievarta savaime sustos... f

Tai kam ta dar viena šalutinė kova šalia pagrindi- 
šalininkų skelbiamą tiesą, kad Rusija yra didžiąusioji nes kovos? Leiskime pačiam dr. Maceinai į tą klausi-

mą palaipsniui atsakyti, ęitųojų: “Nepamirškime, 
kad kova su rusais vykstą anaiptol ne toje pačioje 
plotmėje, kaip kova su komunistais. Ne tie patys veiks
niai atremia rusifikaciją bei nutautinimą ir komunis
tinę ideologiją. Galima būti visiškai geram komunistui 
ir sykiu visiškai energingai priešintis rusų imperializ
mo.’užmačiom, kaip tai regime, sakykime,- Rumunijoje. 
Priešintis rusifikacijai pakanka stiprios tautinės są
monės. Priežastis komunizmui reikia betgi krik
ščioniškosios sąmonės, nes Krikščionybė šiandien 
yra vienintelė pasaulėžiūra, galinti lenktyniauti su 
komunistine Ideologija. Jokis humanizmas šių lenkty
nių laimėti nepajėgia — jau tik todėl, kad jis yrai 
neaiškus savo pagrindais ir neišvystytas savo sąran
ga, kuo kaip tik pasižymi komunizmas.”'

Pagal pradžią tos citatos susidaro įspūdis, kad pa
vergtoje Lietuvoje yra du mūsų priešai; rusai, kurie 
vykdo rusifikaciją bei nutautinimą, ir k^F^nistai, 
kurie draudžia tikėjimą. Tad kyla naujas klausimas: 
Kokios tautybės yra tie komunistai ir kokios ideolo
gijos tįe rusai? ... AŠ manau, kad df? Maęeįną įeisin- 
giausiai tai pasakė tos citatos pabaigoje, kad jam ko
munizmas dar nėra “aiškus savo pagrindais” ir “ne
išsivysčiusią sąranga” (struktūra). Komunistinė ideo
logija yra sociąlislipjų pąžiflrų, idėjų, vaizdinių, są
vokų sistema, išreikšta skirtingomis komunistinės 
visuomenės sąmonės formomis: politinėmis pažiūro
mis, filosofija, menu, morale, mokslu įr religija. Kaip 
matome, rusifikacija bei nutautinimas įeina į komu
nistinės ideologijos sąyofcų sistepoą, bet pėra ątąkiria- 
tna dalis, kurią Kūjų galimą pastatyti priešais komu
nistinę ideologiją atskiru veiksniu.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

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. 338-2233
* OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais, ir ketvirtam 1—7 vaL, 
antrad.. penktaieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.
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Valandos pagal susitarimą: Jei neat
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DR. A. B. GnEvEČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRUkgAS 
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3907 West lew rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 ' SŠ14Š05 A ‘

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tol.: HE 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GI

DR. J. MAKAUSKAS 
; GYDYTOJAS ik CrtiKuKUAb 

vidaus ligų specialistas 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie 
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ixr susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK i’UCKAS 
optometrisfas

KALBA inKl UVlShJU ' 
2618. W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
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Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. UONAS SEIBUHS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2554 WEST 63rd STREET 
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DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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REM KITE TUOS BiZNIERIUS 
KURDE GARSINASI

' u K AU/1ENOS F

Keistų žmonių 
keista mirtis

Praeitą savaitę laikraščiai ir 
radijas kartojo žinią‘apie New 
Yorke gyvenusius truputį keis
tokus žmones ir apie netikėtą 
ir neįprastą jų mirtį.

Kalba ėjo apie vieną kiniečių 
šeimą: 75 metų amžiaus Arks O 
Leo, 67 metų amžiaus jo gyve
nimo draugę ir žmoną. Čing Juk 
Lin Leo ir 44 metų amžiaus duk- 
dą Fe Hong Leo. ši kiniečių šei
ma visą gyvenimą sunkiai dir
bo, vargingai gyveno ir taupė 
pinigus: Taupymas jiems tapo 
pats svarbiausias jų gyvenimo 
tikslas.

Sutaupytų pinigų jie nenešė 
į banką, kad koks suktas ban
kininkas jų nenuneštų, kaip ke
liais atvejais New Yorke jie pa
darė, bet juos sandėliavo kibire. 
Saugumo sumetimas taupomus 
pinigus apipildavo pelenais. Per 
ilgą savo gyvenimą ir sunkų dar
bą kiniečių Leo šeima į kibirą 
buvo sudėjusi apie 100,000 dol.

Šių kiniečių įsivaizduotai lai
mei ar nelaimei, kibire • laikomi 
pinigai užsidegė. Pamatę, kad 
dūmais rūksta jų viso gyveni
mo santaupos, visi šeimos na
riai vienas ■ po’ kito pradėjo šok
ti iš trečio aukšto į mirties gėbį.

Po 30 minučių laikraščio iš
nešiotojas rado juos ant šaligat
vio. Jis tuojau pranešė gaisri
ninkams. Jie rado pasibaisėtiną 
vaizdą. Vyresnieji kiniečiai bu
vo mirę, o „duktė Fe dar rodė gy
vybės žymių.

Be to, gaisrininkai dar paste
bėjo, kad iš trečio jų aukšto lan
go rūko dūmai. Gaisrininkai 
tuojau pašaukė policiją, Polięi 
jos pareigūnai įėjo į vidų ir ra
do kibire degančius pinigus. Jie 
tuojau gaisrą apgesino ir išgel
bėjo nuo ugnies dalį pinigu. Kai 
viską sukaičiavo, tai dar rado 
nesudegusius 25,000 dolerių: Ki
tų pinigų matėsi tiktai gražiai 
sudegusios šimtinės, z

Policija nori nustatyti, ką ta
me bute darėsi prieš kiniečių šo
kimą iš trečio aukšto. Kiniečiai 
galėjo vienas kitą kaltinti pini
gus sudeginus ir iš širdgėlos* ne
tekus viso gyvenimo santaupų, 
panoro mirti, negyventi be pini
gų. Galėjo priklausyti tokiam ki
niečių tikėjimui, .kuris sako, kad 
kartu su degančiais pinigais jų 
sielos gali įsipiršti į Dangų, jeigu 
jie spės mirtį ir pakilti su rūks
tančiais dūmai, ir 3. Galėjo ne
pakelti sunkios senatvės naštos 
ir nutarti baigti kančias. Kad jų 
santaupomis’ nepasinaudotų tin 
giniai, tai nutarė pinigus sude
ginti.

Visa tai yra tik spėliojimai. 
Gal dalį šios misterijos galės pa
aiškinti duktė Fe, jeigu ji pa
jėgs policijai atsakyti į klausi
mus. Jeigu Fe savo tėvu nesu
prato ir nežino, kuriais sume
timais jie šoko į mirtį, tai šioš. 
keistos tragedijos niekas neišaiš
kins. Kiniečiai kartais keistai 
pasielgia. Juos sunku suprasti. 
Bet kartais ir mes ir artimų 
žmonių nesuprantame.

Stasys Patlaba

PERKRAUSTYMAI

MOVING 

L«Miffi«1 — PTIlU «pdt«ud« 
ŽEMA KAINA 

R. šĖtĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustynM* 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAŠ VILIMAS

823 West 34 Plata
Tel j FRontiet 6-1882

GĖLĖŠ višomš PROGOMS

Beverly Hills
G E LI N Y C I A . 
2443 WEST &3rd STREET 

talefinal: PR 8-0833 Ir PR 80834

PRIEPLAUKA

TAISOME NETIKSLUMUS
A. L. Centras nuo savo įsistei- 

gimo kas met ruošia 16-tos Va
sario minėjimą, ar tai vienas 
ar kartu su kokia kita organi
zacija. Jei šiais mestais darė 
atskirai 'nuo Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spaudos Ta- 
rybos, tai dėl to nereikia kaltin
ti A. L. Centro.

Ir štai dėl ko: ALOS Tarybo
je susidarė vadovaujanti grupė, 
kuri vienokiu ar kitokiu būdu 
stengėsi ignoruoti ir izoliuoti A. 
L. Centrą. 1973 metais, ruošiant 
bendrai 16-to Vasario minėjimą, i daug kitų gerų dalykų 
P.TiQTViPYnTlYnn A r or on tin n i o ’ fa” i-r PiVfh

jienų” korespondentas. Bet ko 
j jis “nematė”, tai iš Uruguajaus 
pirmą kartą Argentinoje 15 kan
klininkų ir “negirdėjo” jų mu
zikos; “nematė” A. L. Centro 
ansamblio pasipuošusių naujais 
tautiniais drabužiais šokių ir miestuko buvo aptaškyta arseni- f 

hemą- ko nuodais. Aplinkos taršos eks- į 
susivienijimo Argentinoje salio- tė” ir “negirdėjo”. Piktinasi, kad arseniku užterštas vietas api- 
ne, kada po programos, progra- į tokias patriotines šventes at-1 purkšti chloridu, o miestuko me- 1 
mos dalyviai, atstovai ir šiaip į silanko svetimtaučiai. Tam nė- Į ras pasakė, kad teks sunaikinti
kolonijos darbuotojai buvo pa- džiaugtis —- tie asmenys suda- ‘ tūkstančius medžių ir krūme- 
kviesti j atskiras patalpas prie ro lietuviams gyvą propagandą,1 lių, jei ekspertai skubiai nesu-
vaišių stalo, A. L. Centro atsto-. mato, ką gero lietuviai gali pa- ras geresnės išeities. “Problema 
vas, pirmininko asmeny, ne daryti. [yra ta, kad mes prakeiktai ma-

Julios Mičiudas, pirm, žai težinome, ką turime daryti”,buvo pakviestas.
Po to buvo paprašyta paaiš

kinimo dėl tokio elgesio. Tarybos 
pirmininkas pasakė, kad tai yra 
Susivienijimo pirmininko reika-1 
las. Užklaustas, Susiv. pirmi-, 
ninkas atsakė — kas ruošė pa-1 
rengimą, tas ir atsako, tas ir tu
rėjo kviesti -— ruošė A. L. 0. S. 
Taryba.

ALOS Tarybos mėnesiniai po
sėdžiai buvo ruošiami iš eilės 
Lietuvių parapijoje, Susivieni
jime ir A. L. Centre, bet nei vie
nais metais nebuvo pravesti 
ALOS Tarybos Valdybos rinki
mai A’. L; Centre, o vis, anks? 
čiau, Susivienijime, o dabar daug 
metų iš eilės pravedami lietuvių 
parapijoje. Paprastai į posė
džius atvyksta 7-8 atstovai, o 
per rinkimus didžiausis būrys, 
dauguma iš jų niekuomet per 
posėdžius nematytų asmenų. Ir 
taš būrys atstovauja 25 organi
zacijas — po 2 atstovu nuo kiek
vienos.

Buenos Aires mieste ir apylin* 
kėje yra tik 4 organizacijos, ku
rios turi juridinio asmens teises
— A.L . Centras, Susivienijimas, 
A. Lietuvių Senelių Namai it 
“Rirutės*’ draugija; susiorga
nizavę kaip vienetai — du cho
rai — šv. Cecilijos ir Temperley
— Adroguė “Aušros” ch'pfai; 
daugiau visuomeninių organiza
cijų, kaip tokių nėra. Pilnatei
siais atstovais. Taryboje skaito
si lietuvių parapija, laikraštis 
“Laikas” ir Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetas. Kiti — ką atstovau
ja? Senai likvidavtrsias organi
zacijas ir vienetus!

Faskutiniaihe ALOS Tarybos 
atstovų susirinkime AL Centro 
atstovai paprašė prezidiumo kai 
kurių paaiškinimų. Staiga iš 
publikos, atseit, kai kurie atsto
vai užrėkė, kad čia jokių aiškini
mų negali būti, reikia eiti priė 
balsavimo, prie valdybos rinki
mo, ir daugiau nieko. Prezidiu
mas nereagavo nei į AL Centro 
atstovų prašymą paaiškinti, nei 
į jų protestus. Priėjo prie bal
savimų — tai buvo balsavimo 
parodija, žinoma, tas viskas va
deivų jau iš anksto buvo pa
ruošta. Po balsavimų dauguma 
atstovų išsibėgiojo ir paliko tik 
tie, kurie visuomet dalyvauja 
Tarybos posėdžiuose.

Lmnt tokiai padėčiai, AL Cen
tro Valdyba nutarė atšaukti sa
vo atstovus iŠ ALOS Tarybos ir1 
pasitraukti iš jos.

Dėl 16-to Vasario minėjimo

A. L. Centre. .Taip buvo prakal
bos lietuvių ir ispanų kalbomis, 
žavėjo savo dainomis Temperley 
— Adroguė. “Aušra” choras, 
dainavo simpatiška mergaitė Ą. 
M. Jocytė, sau gitara pritarda
ma, tai matė ir girdėjo “Nau-

Zuzana Tamašiūnaitė, sekr. pasakė meras.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4305-07 So. HERMITAGE AVENUE

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
' Telefonas: LAfayėtte 3-0440

PASSBOOK us for

Tel.: YArds 7-1741-1742

mutual reaerai 
Savings and Loan

CHICAGO, HUNOB 60801 
Phonei VIrgiBfa 7*774?

Thur.9-8 sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

2212 WEST CERMAK ROAD 
Pxm Kazanavsxas, Pretident

BOOTS: Mon.Tue.Fri.9-4 MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Čhicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: žemės ūkio švietiino problemos ūkininkų krašte. 11 dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

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

Knygos apie žėmės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
l_::_ ~ ~ ■' ' r*:,' “ " “
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti, 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: 
mai Tėvynei Lietuvai”.

r „ “ . ‘ 

Gaunama Naujienose.
Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 

naujienos
1739 So. HAlSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

____ __________________ _ _ abso- ,
liūčiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

- . . . Knyga
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli-

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LJTtJAMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicėro, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

■

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti khjvu rinkoj*
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AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie AmilHkos liėthviy penimi. 
daryti jtakiM j krašto politiku hlV p*| Kaina >1

Dr-
gaS

Knygos bus išsiųstos, jei JlJk) čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresui

, NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, 111. 60608

3354 So. HALSTED STREET
■i 
n

st SUONKIMU ) 5VTNT0 RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI
PRaN š ' ftt A 1 KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 

klubas turės poatostoginj susirinki
mą trečiadieni, spalio 6 d. Vyčiu sa
lėje, 2455 W. 47th Street. Pradžia 1

mėtį kad susirinkimas

"Jei kas manė Myli/ laikytis mane žodžio ir mano Tėvas jį mylės, nes pas 
ii ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

____ _ ____________ _______ _ _ Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai as stoviu prie durq ir
vaL po pietų. Nariai prašomi isidė- beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va- 
mėtį kad susirinkimas bus trečia- ’ karieniausiu su juo**. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo Mr- 

Wsi°Mriainirra no^SnbūtTna-ldles duris lr Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak-
riai kviečiami atsilankyti. Bus daug U. tet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
svarbių pasitarimų ateities reikalais, j elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
Po susirinkimo vaišės A. Kalys tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais’*. (Rom. 13:12) Ar esi ao-tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais’*. (Rom. 13:12) Ar esi ap-

dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo

Prancūzijos unijos 
žada streikuoti

PARYŽIUS. — Dvi didžiausios 
Prancūzijos darbininkų unijos, 
valdomos komunistų, užsakė 
streiką spalio 7 dienai. Unijos 
streikuos protestuodamos prieš 
vyriausybės paskelbtą planą in
fliacijai sutvarkyti.

rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?
V1«| žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? J tą klausime atsako knygutė "Viltis po mirties", kuria gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
JV. RAŠTO TYRIN8TOJAI

Paryžiuje išeinąs komunistų 
laikraštis L’Humanite savo kir
šinančiais straipsniais prieš vy
riausybę ir prieš minėtą planą 
dar labiau įkaitina pasiryžusius : 
streikuoti darbininkus.

Arseniko grėsmė Italijos miestui
MANFREDONIA, Italija. —1 

Adriatikos pajūrio Manfredonia 
miestukui gresia katastrofa, kur 
chemijos įmonei sprogus, dalis'

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street !
Wl Telef.: GRovehill 6-2345-6
& 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TLTOMOBILIAMS PASTATYTI

• -—-———  —------------------------ '—-J

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— M^nd-y, Oelob-r 4, 1976

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 74911

I

I
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pašau

REAL ESTATE

Patricia

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

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

PAVARDE IR VARDAS

Tai 
ant

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

keleiviams vežioti 
reikiamus lėktuvų 
dalis UŽ sumų 350

Vakare balius 
čia baliaus

JAV agrikultūros sekretorius 
Butz pranešė, kad greitoje atei
tyje galima laukti pasirašymo 
sutarties dėl grūdų pardavimo 
Kinijai. Šiuo metu vykstančios 
derybas tarp Amerikos javų par
davėjų ir Pekino atstovų. Butz 
nepasakė, kokį grūdų kiekį nu
matoma kinams parduoti.

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
N«mv Statyta ir Remontas

Liatuvly kalbat>tsdien nuo pirma- 
diėnio iki pepKtadienio 
1'00 v. popiet, 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4*2413

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

Cal! Frank Zapolis 
3208V1 W.95trh St. 

GA 4-8654

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas parėmė Lie
tuvos Katalikų bažnyčios Kro
nikos anglų kalba leidimų. 600 
dol. subsidijų nusiuntė L. K. Re
liginės šalpos Rėmėjų Vyr. Val
dybai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 6*h STREET 
TaWj R E public 7-1941

iki 5 po pietų, bus didelis papi
gintomis kainomis maisto išpar
davimas pagrindiniame Jewel 
Food sandėlyje Melrose Parke, 
1955 W. North.

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

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

12:30— 
šeštadienį ir

SKAITYK IR KITAM rATARK

SKAITYTI ■JiAUJIBUS*

. LONDONAS.—Britanijos pi
nigo vertė ir toliau smunka. Rug
sėjo 30 už jį tegalima buvo gau
ti 1.66 dol.

Britanijos vyriausybė susirū
pinusi svaro vertės smukimu ir 
ekonomine krašto padėtimi, krei
pėsi į pasaulinį bankų, norėda
ma gauti 3 bil. dol. paskolų pi
nigo bei krašto ūkiui sutvirtin-

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chiopd, III. 40632. Tai. YA 7-5Ht)

— Vida Kavaliūnienė išrink
ta Marquette mokyklos Pata
riamosios tarybos pirmininke* 
o Joana Shapųtienė sekretore^ 
Paskutiniame tarybos posėdyje 
buvo nagrinėjamas mokinių bei 
vaikų drausmingumo klausi
mas. - i- . . . - • -

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnię 
Hkvltflmal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitofci blankai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow į 
vakarus nuo Californijos ir 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

Siunčiu _________  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

4243 W. 63 Street 
Tel: 767-0600.

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

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lįetuviška-Jstaiga. į'.'Ą--' —x' ; ■.

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

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

PERKA KELEIVINIUS 
LĖKTUVUS

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J ,

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie betariu tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų h: brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose, leu minimas ir Lietu 
vos vardas.

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia rudens balių lapkri
čio 13 d., šeštadienį, šaulių sa
lėje, 2417 W 43 St Bus trumpa 
programa^ veiks Laimės šuli
nys, visus linksmins šaunus or
kestras,' buš šalti ir karšti, pa
tiekalai! Staliukus užsisakyti 
šiais telefonais: 776-3727\ arba 
925-4980- Auka asmeniui §8.

■ (M
VERTINGŲ NAMU GALERIJA

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

VIENINTELi: 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 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas.. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $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 Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.-:

aukštieji svečiai ir tau-
rūbais pasipuošęs jau-
Vietomis jautresnių

ir džiaugsmo ašara su-

apie šią šventę jau pa- 
pasidžiaugta, pelnytai

MOVING — Apdraustas perkraūstymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

DĖMESIO 
12—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability, apdraudimas per.alninkimt. 

Kreiotis:
A. L A U R A t T ! 5 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-6//5 '

New Yorko Islanders, kurie, jį 
labai gerai vertina.

— Sen. Charles H. Percy'glo
boja ir propaguoja seminarus 
bei parodą apie saulės energi
ją spalio 9 d. nuo 9 ryto iki 5 
vai,, vak. Illinois universiteto 
Circle .campus. Pagrindiniai se 
niinarai prasidės 10 ir 12:45 v. 
Pokalbuose ’dalyvaus moksli
ninkai .ir srities specialistai. Vi 
suomenė kviečiama dalyvauti.

f SITING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užšalimu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

; ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miešto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningai.
— KLAUDIJUS PUMPUTIS ..
>^4358 So.-Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

UAL bendrovės, United Airli
nes padalinys, paskelbė^ jog ji 
tariasi ir mananti pirkti 28 .Boe
ing 727-200 
lėktuvus ir 
motorus bei 
mil, dol,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

Jewel maisto išpardavimas
ČIKAGA. — Jewel maisto 

krautuvių bendrovė praneša, kad 
šeštadienį, spalio 2, nuo 9 vai.

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Sterlingas netenka 
vertės

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

—- Ray Kurpiš iš Chicagos 
pietvakarių, Mf? Carmel moky 
klos abiturientai tapo ledo ru
tulio profesiniu žaidėju PhiladeI 
phįjos hockey < klube Flyers. 
Pirmose rungtynėse' ųu . Bosto
no rinktine laimėjo Flyerš 4:3 
rezultatu. Jis komandiruotas į 
American Hočkėy* lygų ir<?paš

Alfonsas Norkus, Midland 
Taupymo ir Skolinimo B-vės 
direktorius, paskirtas vedėju 
naujai įsteigto Marquette Par
ko skyriaus, 2657 W. 69 St. Ben 
droves prez. Frank Zogas ta 
proga praneša;’kad. direktoriais 
yra išrinkti Catherine Zogas, 
Josephs DargiSjh'Jonas G. Evans, 
dr. Juozas Paukštys ir Frank 
Woidat. —

BUENOS AIRES
Ann Erb, 19 metų Amerikos me 
nonitų misionieriaus duktė, ku
rių buvo pagrobę iš namų užsi- 
m aska vę k ei i vyrai, rugsė j o 13 
d., surišdami tėvą, motiną, du 
brolius ir vieną svečiuose buvu
sių moterį, pasak Amerikos pa
siuntinybės Buenos Aires, yra 
laikoma -Buenos Aires kalėji
me. Ji;greičiausiai bus ištremta 
iš Argentines, kaltinant ją da
lyvavus pogrindžio ‘bandolerų 
veikloje. <■ •l-

Amerikos kviečiai Kini

— Union Pfer Lietuvių Drau
gijos nariai kviečiami f'draugi
jos narių susirinkimą, kuris 
įvyks 1976 m. spalio mėn. 16 d. 
7 vai. vak. (vietos laiku) Gin
taro-vasarvietėje. •'

— Uetuvių Prekybos Rūmų 
pirmus šiame sezone susirinki
mas šaukiamas spalio 15 d ^8 
vai. vakare Dariaus - Girėno 
svetainėje, 4416 So. Western 
Ave. Programoje numatyta su
pažindinti Chicagos lietuvius šū 
L.P.R. nariais, advokatu Anton 
J. Valuku, kandidatu į Appellate 
Court teisėjus ir Kazimieru Okr 
su, kandidatu j County Recor
der vietą. Visi lietuviai, kurie 
norėtų susipažinti su kandida
tais, kviečiami’ šiame susirinki
me dalyvauti. Po susirinkimo 
visi dalyviai bus pavaišinti ka
va ir lietuviškhis užkandžias. Į- 
ėjimas visiems laisvas ir nemo
kamas.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Monday, Octotar 4^ <1976

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. --------- ---- --------—-.............. — ‘ SS.OO

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______ __
Minkštais viršeliais tik ________________________

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

AR JAU PASIDARĖTE
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. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vr. Cermak Road Chicago IF Virginia 7-7747

CLEANING WOMAN
Experienced Woman needed. Full 

time for home and office cleaning in 
Flossmoor.

CALL MARGARET 
754-1317

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pa> vienintelį ^5^0 
Įųf/A UetavJ kailininkų

' Chicago je “

^SLnormana
iftjgGMURŠTEINA
"SjEįjSSiį^rel. 263-5826 

'Sw (ptaigoa) ir
677^8489 

(buto)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Ivairig prekiy. 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

ni kitus pagirti, vieni 
padėkoti galėjo ir kitur. Publi

★ Pasakyti tiesų , šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimassu sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems;

Naujienos buvo ir yra už de
mokratijų ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų hehdradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenbš yra 
būtinos kiekvienam ' lietuviui. 
Reikia prisidėti prje sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. '7 -- ■

ir šokėjų. Vietomis atrodė lyg turime tiek sąmoningo, gra— 
tolimų,'visai pasimesta. Muzika sau, o žaus jaunimo. O juk jo čia at- 

Didžioji šokis sau. įspūdingiausio šokio vyko tik dalelė. Jiems dėkoja- 
I.š daugelio “Malūno” visai nebuvo, nors me ir džiaugiamės.

programoj įrašyta. Gal irgi dėl. P. Venclova
to paties inuzikaįinio nedarnu
mo? Girdėjosi daugelio nuo
monė, kad ketvirtoji šventė 
praėjo geriau.

šokių, ir Gubernatorius. Juk čia susi- 
. Nutilo rinkta ne kalbų klausytis.

šokių rit- Kai kuriuose šokiuose buvo 
šventės at- gražus išsidėstymas ir darnūs

bei Įspūdžiai. O tai bu- judesiai. Bet kai kul iuose jau- kius didelius kultūrinius pasi- praenuiuerutas po $4 atsiuntė 
lietuviško jaunimo tėsi nedarnumas tarp muzikos reiškimus. Ypač džiugina, kad ponia L. Gudelis iš Hot Springs, 

Ark., ir Kostas Salaguba iš No. 
* Riverside, Ill., Dėkui už aukas 
ir už ankstybą be raginimo pre 
nuineratos pratęsimą.

kitiems dyti, ką rodo straipsniai di- 
Idžiausiame pasaulyje dienraš
tyje Chicago Tribune ir kituo
se laikraščiuose. Dėl tų uždavi
nių jie nepasidavė ramaus gy
venimo pagundoms, nors susi
laukė dėl to net žymių veikėjų 
kritikos. Malonu pranešti ir 
svarbu žinoti, kad Naujienose 
telkiasi besąlyginiai, kovotojai 
už Lietuvos laisvę ir tai ryšku 
net skaitant žinutes apie nau
jus skaitytojus.

—^ Detroito Lietuviu Bicenten
nial Komitetas paskyrė $20 Nau 
jienų paramai ir juos atsiuntė 
per komiteto iždininką Vladą 
Staškų. Dėkui komiteto na
riams ir jį sudarančioms orga
nizacijoms

— Pijus Zalnis iš šiaurinės 
miesto apylinkės Naujienų rei
kalais atsiuntė tokį. laišką :“Ger 
biami Naujieniečiai! Su šiuo 
siunčiu $80 čekį tokiu paskirs
tymu — $30 prenumeratos pra 
tęsimui, $25 skiriame Mašinų 
fondui, o $25 yra už du bilietus 
į Naujienų banketą spalio 24 d. 
Ten bus malonu sutikti jus ir 
daugelę labai mielj pažįstamų.” 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, dėkui už auką 
ir už ankstybą rezervaciją ban
ketui. Iki pasimatymo jame. - j

Blogiausią įspūdį padarė, tai 
kažkokių tipelių piketai. Juos 
mačiau tik iš tolo. Publikoj 
kalbėjo, kad tai buvo kažkokį 
neatsakingi kūtvėlos. Visgi rei
kėtų bent tiek nusivokti: kada 
prieš ką ir; kur piketuoti, 
bai- pasikvietėm garbingą 

j šnią ir štai pasveikinimas. 
, buvo lyg smalos dėmė, 
balto šventadieninio rūbo.

pareikšta šokių salėje audrin
gomis ovacijomis.

Netvarka buvo ir su koktei
liais. Koridoriuojue prie ba
riukų visą laiką stumdėsi ei- 

ir kas visiems būtų įdomu, [lės. Tas darė karčiamos įspūdį 
atveju — aukštoji ponia kermošiaus metu.

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metą. 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 pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą Hals pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iBuziju laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną 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
tuvišku reikalą renes^m.
KAINUOJA: Chleafojt Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei mėty — $18.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei maty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalff nemokamai

Erašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

$100
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Čekį arba money orderi prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. l¥z 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian.,2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
_ 71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

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 KILMĖ. Minkšti viršeliai 
kaina $2,00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: '

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.
. - --------- - .. ., -- --------- -------- --- ------------------- ------- --------- --- —

Tautiniais šokiais pasidžiaugus
Laikiamoji tautinių 

švente jau nusk; 
muzikos garsai 
mus. A 
garsiai 
\o didin 
tk jnonstracija. Jaunimas Chi 
cagų aplankė net i 
kaip Pietų Amerika ir 
Britanija valstybių 
vietovių dviejų tūkstančių jau 
nimo suskridimas i vienų vie 
tu, tai ne kasdieninis 
lai buvo reta laisvojo 
lio jaunimo šventė.

Šventės iškilmingumų 
aukštųjų svečių — ponios 
Prezidentienės, III. Gubernato
riaus ir kitų atsilankymas. 
Apie 10,000 publikos tikrai 
nuoširdžiomis ovacijomis buvo 
sutikti 
tiniais 
irimas, 
akyse 
blizgėjo.

Daug 
rašyta, 
įvertinta. Bet kai kuriose 
ir smulkmenose galėjo būti ir bereikalingas plepėjimas. Vie-*ir tik dabar, juos pradeda vyg- 
geiiau. šokančio jaunimo pa
rado maršu įžygiavimas darė 
jaudinantį įspūdį. Bet po para-pcos padėka už jų darbą buvo 
do dąr ilgai jis buvo vargina
mas ilgo laukimo. Tokiais at
vejais reikėtų kaip galint trum
pinti kalbas. Trumpą žodį ga
lėtų pasakyti tik tas, kam bū
tina 
šiuo

^Visi linome, kad visokios — Dr. Juozas Ta irt vikr riš 'Ga- lf ...
klaidos, klaidelės dažniausia ry, Ind., užsakė lietuviškų kny- HELP WANTĖt> —. FEMAtt
įvyksta dėl nenumatytų prie- gų ir ta proga atsiuntė dešini* v Parblmok<v 
žasėių. Bet šventę vertinant kę Naujienų ^yramai. Dėkui už 
smagu ir malonu, kad išeivijo- auką, nuolatinę paramą ir už 
je dar pajėgiame surengti to- bendradarbiavimą. Pratęsdami

— Juozas Balnionis iš Mar
quette Parko apylinkės atsiun
tė $17 čekį ir prašė siųsti Nau
jienas Algirdui Bražinskui nu

rodytu adresu. Naujasis mūsų 
j prenumeratorius Algirdas ir jo 
I tėvas Pranas Bražinskai Nau
jienas gerai pažįsta ir žino, jų 
< pagrindinius tikslus, nes jie jas 
gąvo Turkijoje. Šia proga ten
ka pasakyti, kad mūsų skaįty- 

kaip balius, tojai Bražinskai nepamiršta sa- 
nuotaiką gadino va pagrindinių tikslų žygio

BEST IHINGS IN LIFE

State Farm Life-Insurance Company




